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RESUMO 

 A sociedade actual pauta-se por um vasto conjunto de transformações com 

implicações inevitáveis na vida dos actores sociais. A cultura é um dos palcos onde 

essas transformações são claras e iminentes e as práticas desportivas, nomeadamente o 

futebol, são uma forma de cultura de massas actualmente. A nossa investigação centra-

se num estudo de caso, um clube desportivo da Grande Área Metropolitana do Porto, no 

caso o Sporting Clube de Espinho. 

 Assumindo a cultura como um meio privilegiado de múltiplas interacções 

sociais, procuramos compreender ao longo desta investigação de que forma as práticas 

desportivas, ocorridas por via das actividades futebolísticas desenvolvidas no Sporting 

Clube de Espinho, influenciam a construção da identidade dos públicos para quem as 

mesmas se orientam. Partindo de uma perspectiva mais compreensiva do objecto em 

análise, procuramos compreender as dimensões sociais inerentes à construção da 

ligação afectiva entre os adeptos e o clube, assim como compreender quais os valores 

que estão na génese da «mística» do clube e como estes funcionam como agregadores 

identitários dos adeptos.  

Procura-se ensaiar, deste modo, uma perspectiva compreensiva que se aproxime 

dos sentidos subjectivos que os agentes conferem à «ida à bola». O método de estudo de 

casos afirma-se como o melhor instrumento de aproximação à centralidade que o 

futebol tem nas sociedades actuais. Este é um estudo sobre uma temática cuja produção 

teórica não é, ainda, muito substantiva. Através da aproximação empírica que levamos a 

cabo neste estudo foi-nos possível chegar a algumas conclusões, tal como o facto das 

mulheres frequentarem os jogos do Sporting Clube de Espinho como prática de lazer, na 

sua maioria, enquanto que os homens frequentam os mesmos pela ligação ao clube e 

pelo prazer de ver futebol.  
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ABSTRACT 

Modern day society prides itself on a vast array of transformations with 

inevitable implications in the life of its social actors. The culture is one of the areas 

where those changes have been made most visible. Most notable is the sport of soccer. 

We present one such investigation centered as a case study of a Local area team known 

as Sporting Clube de Espinho.  

We can assume that culture is a privileged means of multiple social interactions. 

We hope to find in this investigation the manner in which, sporting habits that occur via 

soccer activities practiced at Sporting Clube de Espinho, influence a construction of 

identity of the public of the same who orientate them. Starting with a more 

comprehensive perspective of that which we seek to analyze we can seek to find the 

social dimensions inherent in the construction of the affective connection between fans 

and their club. Similar must be the values that are the root of the “mystic” of the club 

and all those who sympathize with the club or their fans.  

We search to find in this manner a comprehensive perspective that resonates 

with the subjective emotion that is “going to the game”. The method of study of these 

cases confirms itself as the best instrument of approach to the central thematic that 

soccer employs in modern day society. This is a study of a theoretical topic that is still 

not very substantial. Trough the empirical approach that we take in this study we were 

able to reach some conclusions, such as the fact that women attend the games of 

Sporting Clube de Espinho as leisure practice, mostly, while the men attend the same by 

relation to the club and for the pleasure of watching soccer.  
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RÉSUMÉ 

 

           Aujourd'hui, la société est guidée par une vaste gamme de changements ayant des 

incidences inévitables dans les acteurs sociaux. La culture est l'un des lieux où ces 

changements sont claire et imminente et le sport, à savoir le football, sont une forme de 

culture de masse actuellement. Le notre enquête a porté sur une étude de cas, un club 

sportif de la grande région métropolitaine de Porto, dans le cas Sporting Clube de 

Espinho. 

           Prenant la culture comme un moyen privilégié de multiples interactions sociales, 

chercher à comprendre le déroulement de l'enquête de la façon dont les activités 

sportives, qui se produisent par l'intermédiaire d'activités liées au football entrepris au 

Sporting Clube de Espinho, l'influence de la construction de l'identité du public à qui il 

est guide. Dans une perspective plus globale de l'objet en question, chercher à 

comprendre les dimensions sociales impliquées dans la construction du lien affectif 

entre les fans et le club ainsi que de comprendre quelles valeurs sont à la genèse de la 

«mystique» du club et comment ils agissent comme des agrégateurs l'identité des 

supporters. 

         Il cherche à tester, donc une perspective globale qui se rapproche de la 

signification subjective que les acteurs donnent le «aller au bal." La méthode des cas 

apparaît comme le meilleur moyen de l'approche à la centralité nous considérons que le 

football est dans les sociétés contemporaines. Il s'agit d'une étude sur un sujet dont 

théoriques travail est encore très importante. Grâce à l’approche empirique que nous 

prenons cette étude, nous avons été en mesure de tirer certaines conclusions, comme le 

fait que les femmes assister aux matchs du Sporting Clube de Espinho que la pratique 

de loisir, la plupart du temps, tandis que les hommes fréquentent la même chose en lien 

vers le club et pour le plaisir de regarder le football. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A dissertação, que agora apresentamos, insere-se no Mestrado em Sociologia e traduz 

um trabalho de investigação sobre um campo de conhecimento que não é muito recorrente 

verificarmos. Estamos a falar da Sociologia do Desporto, em específico, da Sociologia do 

futebol. Este é um campo de conhecimento com muita margem de exploração teórica e o 

nosso intuito direcciona-se, precisamente, nesse sentido de alargar, dentro do possível, o 

conhecimento científico nesta área. Cabe-nos referir que o nosso trabalho se insere, tendo em 

conta uma vertente mais ampla, no campo da cultura. Mas ao afunilarmos este campo vasto, 

encontramos e decidimos enveredar por um estudo sobre uma realidade que move as massas e 

influencia os seus comportamentos sociais: o futebol, nomeadamente as identidades culturais 

existentes no futebol. Porém, há que ressaltar que a nossa investigação refere-se a um estudo 

de caso, em que o objecto de estudo é o público, ou melhor, os públicos de um clube 

desportivo, que não detém um estatuto e uma dimensão de nível nacional: o Sporting Clube 

de Espinho.  

A razão pela qual nos decidimos debruçar sobre este objecto relaciona-se com o facto 

da produção teórica neste campo ser, ainda, incipiente. De facto, na nossa opinião, o desporto, 

em geral, e o futebol, em particular, são realidades sociais que têm sido relativamente 

esquecidas pelas Ciências Sociais, especialmente em Portugal. Ao escolhermos esta temática 

tivemos em linha de conta a possibilidade de prestar uma pequena contribuição para o 

aumento de produção teórica sobre a mesma. Nós vamos mais longe, ainda, e consideramos 

que o aumento de trabalhos de investigação nesta área seria de extrema relevância, na medida 

em que o futebol constitui um óptimo campo de observação da sociedade, visto que o estádio 

é um contexto, um espaço de excelência para se percepcionarem dinâmicas, interacções e 

manifestações emotivas, que, dificilmente, outro espaço e contexto nos proporcionariam. A 

outra razão que nos fez enveredar pelo estudo deste fenómeno social de massas foi a “paixão” 

que nós, investigadores, nutrimos por esta realidade. Em específico, o Sporting Clube de 

Espinho, já que além de ex-atleta que fomos deste clube, sentimo-nos com à-vontade e 

confiança para com as pessoas que constituem a organização. Sem descorarmos, ainda, a 

proximidade que revela do nosso local de habitação. 

Depois de expostas as razões pela escolha desta temática e deste objecto interessa 

clarificar as questões iniciais que levantamos e que acabaram por conduzir a nossa pesquisa a 

nível teórico e metodológico. Assim, interessa questionar quais as motivações que levam os 

agentes sociais a frequentarem regularmente os jogos do Sporting Clube de Espinho. Assim 
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como, analisar qual a influência de uma possível «mística» do clube na identificação dos 

agentes face ao mesmo e, por outro lado, na construção de um discurso comum sobre o clube 

e o seu valor. 

Estas questões iniciais que formulámos constituem a nossa linha condutora para 

definirmos os nossos objectivos, sendo que estes serão referenciados ao longo de todo o 

estudo. Todavia, procederemos, agora, nesta fase introdutória à apresentação de alguns deles, 

que consideramos centrais no nosso estudo, como a pretensão em analisar as interacções 

sociais que ocorrem durante um jogo de futebol, nomeadamente entre elementos dos públicos, 

e destes face aos jogadores. Podemos destacar, de igual forma, o objectivo segundo o qual nos 

propomos a analisar as ideias e representações dos dirigentes do clube sobre os públicos e se 

essas mesmas representações coincidem com as dos públicos. Trata-se, no fundo, de tentar 

encontrar, a partir dos públicos e a partir dos dirigentes entrevistados, a existência ou não da 

«mística» do Sporting Clube de Espinho como factor determinante na ida aos jogos do clube 

por parte dos agentes. Podemos, ainda, destacar um outro objectivo que se foca na tentativa de 

apreender a existência de agentes que vão ao estádio com maior regularidade encarando o 

futebol como algo simbolicamente significativo, ou por outro lado, se a ida ao estádio se 

enquadra num ritual mais vasto de ocupação dos tempos livres, que se conjuga com múltiplas 

outras práticas de lazer.  

No decorrer da nossa investigação, e a fim de concretizar estes nossos objectivos, a ida 

ao terreno mostra-se uma componente fulcral na concretização da investigação a que nos 

propomos. A partir do objecto especifico do Sporting Clube de Espinho e por via da recolha 

dos discursos dos dirigentes e dos públicos e da observação directa dos jogos, empreendemos 

uma perspectiva sociológica que cruza as dimensões mais micro – inerentes à vivência em si 

do espectáculo futebolístico – com as dimensões mais macro sociais, onde a desigual 

distribuição de capitais, afecta a vivência do próprio espectáculo.  

Desta forma, consideramos como melhor opção recorrer ao cruzamento de técnicas, ou 

seja, técnicas de foro qualitativo e quantitativo. No primeiro caso utilizamos a observação 

directa e a entrevista semi-estruturada ou semi-directiva. O uso das entrevistas prende-se com 

a necessidade de questionar os dirigentes do Sporting Clube de Espinho sobre as suas 

representações em relação aos públicos do clube. Esta necessidade fundamenta-se no facto de 

pretendermos dar «azo» aos dirigentes de desenvolverem as suas respostas e não respostas 

directas de “sim” ou “não”, daí a não aplicação de inquéritos a estes agentes. Por outro lado, a 

escolha da entrevista semi-estruturada, em específico, prende-se com a necessidade que temos 

de manter o entrevistado na linha que queremos que seja respondida mas, simultaneamente, 
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não termos um guião rígido a seguir, na medida em que os agentes entrevistados têm algum 

grau de liberdade podendo nós, por isso, adaptar a entrevista ao que o entrevistado vai 

respondendo. 

O uso da observação directa visa, sobretudo, observar os públicos no contexto do jogo, 

nomeadamente, as reacções perante as incidências do jogo, os seus comportamentos 

corporais, emoções e sentimentos que possam demonstrar e, que com as entrevistas, por 

exemplo, seria impossível. No fundo, a observação directa permite-nos captar, in loco, 

dinâmicas e aspectos que, apenas com o uso de entrevistas ou inquéritos por questionário, 

seriam impossíveis de percepcionar. 

O inquérito por questionário, técnica quantitativa também por nós usada, constitui uma 

técnica privilegiada do nosso estudo, na medida em que é com base nela que vamos construir 

as hipóteses teóricas, confirmadas ou não, com base nos cruzamentos de variáveis que 

entendermos relevantes, expressos nos outputs. É um inquérito relativamente abrangente, e 

que é constituído por questões fechadas, mas com um número relativamente alto de questões 

abertas e semi-abertas para proporcionar aos inquiridos mais liberdade de expressão e de 

explanação das suas representações e opiniões. A relevância do uso desta técnica foca-se na 

possibilidade do tratamento estatístico, que como se sabe, é mais objectivo, assertivo e 

concludente do que qualquer outra técnica.  

Depois de expostos os procedimentos metodológicos em que o nosso estudo assenta, 

impera a necessidade de referir que estes procedimentos apenas se tornam possíveis e 

exequíveis, com base num «bom estofo» teórico. Assim, sentimos a necessidade de explanar, 

nesta fase introdutória, um breve resumo dos principais enfoques teóricos, bem como de 

algumas das teorias mais pertinentes. Desta forma, começamos por aludir ao contexto 

histórico e social da emergência do desporto, onde nos foi possível percepcionar que o 

Desporto Moderno surgiu em Inglaterra, na 2ª metade do século XIX, que se baseava, 

essencialmente, nas práticas clássicas como a luta greco-romana, em que o culto do corpo era 

o fundamental. Por oposição, e como nos indica Dunning e Elias (1992), o desporto pré-

moderno privilegiava a violência e a fatalidade. Na contemporaneidade o Desporto é 

entendido e considerado como tal quando pressupõe regras, organização, fiscalização, tal 

como aponta Marivoet (2002). Trata-se de encarar o Desporto como uma via de competição 

mas que, ao mesmo tempo, promove a via lúdica e a actividade corporal.  

 Por outro lado, e ao falarmos da contextualização do futebol, em Portugal 

especificamente, podemos referir que este foi “instaurado” por Guilherme Pinto Basto, após 

regressar de Inglaterra. Este teve, rapidamente, uma adesão substancial pelo seu poder 
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atractivo. A partir do século XX irrompe o profissionalismo do futebol em Portugal, 

impondo-se a partir daí, e num processo contínuo, como a prática desportiva por excelência 

no nosso país.  

 No ponto seguinte, que se refere à importância deste fenómeno no âmbito das 

sociedades ocidentais, é de ressaltar que o futebol por ser a modalidade desportiva mais 

difundida é, talvez, a maior paixão da cultura popular à escala planetária. Isto porque está 

inerente a ele um conjunto de sociabilidades, interacções, emoções e sentimentos que 

dificilmente serão igualáveis noutro desporto ou mesmo noutra actividade social e cultural. 

Indubitavelmente que o futebol é hoje encarado como a cultura das massas, e como nos diz 

Murad, “O futebol é um dos rituais com maior substância da chamada cultura popular ou, 

como prefiro e assim denomino, cultura das multidões.” (2006, p.78). Este autor refere, ainda, 

que o fenómeno futebolístico não se remete, somente, ao campo de jogo, já que tem de ser 

encarado como um facto social total, na medida em que vai muito para além do próprio jogo. 

Murad considera o referido, já que o futebol alcançou um nível de riqueza analítica social 

enorme, e que acaba por pautar e marcar as sociedades contemporâneas. O fenómeno 

futebolístico alcançou a adesão que se sabe, hoje em dia, porque representa controvérsia, 

polémica, dinâmicas em redor do jogo, em que predominam acções e reacções sociais 

riquíssimas. Tudo isto torna este fenómeno mais empolgante e distingue-o dos restantes.  

 De seguida abordamos a questão do habitus defendida por Bourdieu (2003), que, 

basicamente, considera que o habitus é a forma como os indivíduos se tornam eles mesmos, 

através do desenvolvimento de atitudes e disposições, assim como a forma como esses 

mesmos indivíduos tomam parte nas práticas. Dito por outras palavras, o habitus é um 

conhecimento adquirido. E são estas atitudes, disposições provenientes do meio social em que 

estão inseridos e da socialização com os mais próximos, que acabam por determinar a 

construção da identidade. Esta identidade “(…) está relacionada com os entendimentos que as 

pessoas têm acerca de quem são e do que é importante para elas.” (Giddens, 2004, p. 29).  

 No que toca à entrada das mulheres no mundo futebolístico há que considerar que, 

apesar de se verificar esforços nesse sentido, o futebol continua a ser um desporto de homens. 

Estes esforços direccionam-se, essencialmente, para a gratuitidade da entrada da mulher nos 

estádios de futebol, além de melhorias no que toca aos acessos aos recintos desportivos e ao 

conforto. Apesar disso, não podemos generalizar, na medida em que há países em que o 

futebol feminino, e o desporto em geral, encontra-se bem mais implantado e desenvolvido.  

 No último ponto abordado no nosso enquadramento, reservamos o nosso enfoque para 

a questão da subvalorização, por um lado, e emancipação do futebol, por outro, enquanto 
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objecto de estudo. Como indica, e do nosso ponto de vista de forma acertada, Dunning e Elias 

(1992), os cientistas sociais esqueceram-se durante muito tempo do Desporto porque só 

alguns conseguiram distanciar-se o suficiente dos valores dominantes e das formas de 

pensamentos características das sociedades ocidentais para terem a capacidade de 

compreender o significado social do desporto. Coelho e Tiesler (2006) apontam como 

possível razão para a subvalorização do futebol, o facto das elites intelectuais relacionarem 

essa mesma subvalorização à ética do trabalho, que é um dos valores mais presentes e tidos 

em conta nas sociedades actuais, principalmente nas sociedades ocidentais. Por outro lado, o 

desporto enquanto objecto de estudo tende a ser mais «desvalorizado» em função de outras 

áreas de estudo como as artes, por não ser considerado uma prática que esteja conotada com a 

expressão pessoal e lúdica. Estas representações imperam também na comunidade científica, 

nomeadamente nas Ciências Sociais. 
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I- O DESPORTO E O FUTEBOL NAS SOCIEDADE CONTEMPORÂNEAS: 

CONTORNOS TEÓRICOS DE UMA RELAÇÃO SOCIOLÓGICA 

 

1.1 Contexto histórico e cultural da emergência do Desporto: O futebol em Portugal 

 

Sendo que o tema central deste trabalho se direcciona para uma prática desportiva, 

indubitavelmente, que um dos nossos conceitos nucleares é o desporto. Este conceito é 

encarado de formas opostas pela ciência. Para as ciências biológicas o desporto é visto como 

um fenómeno natural, já que é encarado como uma actividade física, quase parecendo que os 

indivíduos não têm existência para além dos seus corpos. Já as ciências sociais consideram 

que os indivíduos são seres sociais e “como tal não têm existência própria desinseridos do 

espaço social onde se movem, logo estes estão sujeitos a um conjunto de influências que 

condicionam e estruturam a sua acção.” (Marivoet, 2002, p.14).  

De forma a optimizar a compreensão do fenómeno estudado, impõe-se uma alusão à 

noção de desporto, assim como o seu contexto histórico ao nível da sua génese, e ao nível do 

seu desenvolvimento, devido à sua amplitude analítica. Segundo Costa (1992), é possível uma 

análise de qualquer sociedade através dos desportos por ela praticados, pois o desporto está 

intrinsecamente ligado à génese, às estruturas e à actividade da sociedade.  

O desporto moderno surgiu na 2ª metade do século XIX, em Inglaterra, aquando do 

crescimento da sociedade capitalista industrial. No entanto, era muito diferente das práticas 

desportivas “clássicas” (como por exemplo as lutas greco-romanas e medievais), pois estas 

caracterizavam-se pelo culto do corpo, e o desporto coetâneo, embora sem olvidar esse 

mesmo culto do corpo, caracteriza-se por um culto do progresso, por uma ascensão contínua 

em direcção ao mais eficaz/lucrativo, considerando a sua organização como um instrumento 

humano de lucro desportivo. A realidade social que serve de base ao desporto na Era Moderna 

é completamente distinta da realidade que suporta o desporto na Antiguidade Clássica, ou na 

Idade Média. O desporto pré-moderno estava ligado a outras instituições, como os casos da 

Igreja e o do Exército. Todavia, o desporto contemporâneo edificou-se como uma instituição 

independente, desligada de qualquer outra, sendo desta forma que se assinala o nascimento da 

instituição desportiva. Outra distinção verificada entre o desporto pré-moderno e o desporto 

moderno é a aceitabilidade dos padrões de violência. Como Elias e Dunning (1992) 

comentam, no desporto pré-moderno eram comuns confrontações físicas, por vezes fatais, 

porém no desporto contemporâneo impera uma confrontação dissimulada, como se fosse uma 

teatralização da violência.  
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 Após um breve enquadramento do fenómeno desportivo contemporâneo e suas 

especificidades em contraposição às práticas desportivas pré-modernas, convém 

concentrarmo-nos, agora, na trajectória teórica que o conceito de desporto percorreu até à 

actualidade, pois esta trajectória permitir-nos-á compreender o sistema desportivo de hoje.  

Na primeira metade do século XX as teses que tentavam interpretar o que era o 

desporto sustentaram, como nos refere Marivoet (1998), que as práticas só são consideradas 

desportivas quando pressupõem regras, organização, mecanismos fiscalizadores; quando 

permitem uma símile de performances, isto é uma competição, e quando permitem uma 

dimensão recreativa e de actividade corporal. 

 A grande preocupação do século passado foi a demarcação entre jogo e desporto. 

Dumazedier (1976) considera que o jogo deve ser considerado como exercício físico, 

desprovido de competitividade presente no desporto. Também, como nos indica Marivoet 

(2002), Jean-Marie Brohm oferece uma definição de desporto. Para a autora, o desporto é um 

sistema institucionalizado de actividades competitivas, com dominante física, regimentadas e 

circunscritas cuja finalidade é, designar o melhor competidor (o campeão) ou a melhor 

performance (recorde) através da símile de performances, proezas e prestações físicas. 

(Brohm in Marivoet, 2002) 

 Na segunda metade do século XX, verificam-se uma série de mudanças nas sociedades 

ocidentais, entre as quais a veneração pela diferença, a individualização, a cisão com o 

costume e a uniformidade, que se repercutiram a vários níveis da sociedade, originando novas 

maneiras de pensar e modificações nos processos de produção e reprodução social. Todas 

estas alterações originaram uma busca de lazeres activos, um culto do corpo, uma defesa do 

bem-estar físico e do prazer, consolidados por efeitos macro-estruturais, nomeadamente 

modificações a nível laboral, que possibilitavam um incremento do tempo livre, ou 

investimentos estatais e europeus em políticas de promoção desportiva. Desta forma, o 

desporto foi alcançando cada vez mais expressão social, aplicando-se como um direito de 

cidadania, a par do trabalho, da saúde, da educação ou da habitação. O desporto foi atingindo 

uma maior importância social, e foi-se transfigurando e diferenciando, com o móbil de 

excitação e aventura, de tal forma que desportos como por exemplo, o futebol, alcançaram 

cada vez mais reputação, e os desportos radicais tiveram como principal função inteirar essa 

urgência do “novo”, logo faz mais sentido falar de desporto no plural.  

 O desporto pode ser cindido em dois vectores essenciais: o desporto de alto 

rendimento (ligado ao espectáculo) e o desporto como prática de lazer, que de resto constitui 

um dos principais eixos de análise no nosso estudo. Assim sendo, convém termos em linha de 



24 

 

conta os quatros elementos que, segundo Urbain Claeys (Marivoet, 2002) são componentes do 

conceito de desporto: a competição, o lazer, o movimento e a institucionalização. O autor 

considera que a circunspecção de cada elemento no conjunto das actividades desportivas 

representa os distintos tipos de desporto que se manifestam no sistema desportivo. Portanto, o 

desporto de competição alargado oferece uma ponderação equilibrada entre os diferentes 

elementos, o desporto profissional coloca maior destaque na competição e as novas formas de 

desporto destacam o movimento e o lazer.  

 O desporto está intrinsecamente ligado ao sistema social em que se inscreve, daí que 

acompanhe o seu desenvolvimento histórico. Como refere Costa (1992) o desporto moderno 

foi criado pela sociedade industrial e representa na perfeição, nomeadamente o seu 

funcionamento, as suas carências e os seus sonhos e expectativas. Desta forma, através de 

uma análise do fenómeno desportivo podemos aceder aos princípios basilares da sociedade 

em que este se integra, os valores que a norteiam, as ideologias que a suportam, os ideias que 

a orientam e as dificuldades que a perturbam. Ao estudar o desporto, estamos a estudar a 

própria sociedade, pois o desporto cumpre os mesmos princípios da sociedade, 

nomeadamente, o do rendimento, o da hierarquização e o da organização burocrática, 

afigurando-se como uma “micro-sociedade” que representa o sistema social global. 

Porém, e porque se trata do enfoque principal do nosso estudo, é importante, também, 

contextualizarmos histórica e socialmente a génese do futebol em Portugal, como já havia 

sido referido. Posto isto, no ano de 1884, o futebol moderno foi inserido em Portugal por 

Guilherme Pinto Basto, após o seu regresso de Inglaterra. Porém, só em 1888 teve lugar em 

Cascais, o primeiro jogo oficial de futebol. No inicio, as elites portuguesas (aristocracia e 

burguesia) sentindo-se deslumbradas por tudo o que advinha de Inglaterra, encontraram no 

futebol um manancial de atracção e entretenimento. Contudo, e devido a alguns anos de 

"guerrilhas” em que Portugal e Inglaterra se envolveram, só no século XX é que irrompeu o 

profissionalismo do futebol português, cuja estirpe foi a organização clubista a partir de 1900. 

É de ressalvar a instituição da Federação Portuguesa de Futebol, em 1926, que teve um 

contributo fundamental no estabelecimento do desporto na sociedade portuguesa. Em 1945, 

Cândido Oliveira e Ribeiro dos Reis criaram o jornal “A Bola” com o objectivo de difundir e 

impulsionar o desporto. Na realidade, a imprensa escrita teve um papel preponderante na 

difusão do desporto, assim como a rádio e os meios de comunicação, pois eram alcançáveis à 

maioria da população.  

Hoje em dia, os designados “treinadores de bancada”, homens comuns, apaixonados 

pelo futebol e pelo seu clube/selecção prolificam prelecções a respeito de aspectos 
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particulares do futebol (resultados dos jogos, arbitragem, posturas dos jogadores…). O 

fenómeno actual do futebol reside na sua capacidade de aproximar grupos diferentes em torno 

de uma mesma paixão, é um fenómeno que se encontra difuso pelo mundo inteiro, move 

multidões e faz as emoções virem à flor da pele, daí ser considerado o “desporto-rei”. Assim 

sendo, e tendo por base os motivos anteriormente referidos, constatamos que o futebol é um 

fenómeno com um grande alcance social desde a sua origem, representado num processo 

moroso, mas descomunal, circunstância que nos levou a averiguar sobre a sua especificidade 

relativamente ao poder magnético que exerce sobre as populações e o modo como se efectua.  

 

 

1.2. A relevância do fenómeno futebolístico na análise das sociedades contemporâneas 

 

Não nos podemos distanciar do que pretendemos tratar e estudar, essencialmente, 

nesta investigação. Por isso entraremos no cerne do fenómeno específico do futebol, mas 

através de uma vertente mais científica. Por conseguinte faremos uma alusão importante a um 

campo de conhecimento da Sociologia muito específico mas extremamente relevante como é 

a Sociologia do Futebol. Este campo científico é uma sociologia especial, como tantas outras 

e encontra-se inserida epistemológica, teórica e metodologicamente no campo do saber da 

Sociologia do Desporto. Neste campo de conhecimento específico não importa tanto um jogo 

de futebol, mas sim jogos de futebol. Dentro desta vertente mais ampla, que é o desporto, é 

possível encontrar múltiplas determinações sociológicas. Isto é, num jogo de futebol não 

assistimos meramente ao próprio jogo em si, assistimos também a outros tipos de jogos como 

os jogos da linguagem. Isto porque todos estes tipos de jogos exprimem em grau superlativo 

as identidades colectivas, assim como as nossas simbologias.  

A história do desporto está intimamente relacionada com a cultura da humanidade que 

se foi desenvolvendo e evoluído socialmente, durante as diferentes épocas, como já tivemos 

oportunidade de constatar. O futebol em especial, por ser a modalidade desportiva mais 

difundida, e talvez a maior paixão da cultura popular à escala planetária. Isto porque está 

inerente a ele, um conjunto de sociabilidades, interacções, emoções e sentimentos que 

dificilmente serão igualáveis noutro desporto ou mesmo noutra actividade social e cultural. 

Indubitavelmente que o futebol é hoje encarado como a cultura das massas, ou como nos diz 

Murad (2006), uma cultura de multidões. Tendo em linha de conta esta afirmação e o facto de 

o futebol ser o desporto mais praticado e difundido nos meios de comunicação social do 

mundo, este tornou-se um veículo de expressão de identidade na nossa sociedade. Os media 
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são um elemento importante que rodeia o fenómeno do futebol, na medida em que, tem 

influência directa na variável em que se centra o nosso estudo: ida ao estádio ver jogos de 

futebol. Isto porque, indubitavelmente, os media, nomeadamente a televisão veio «roubar» 

públicos aos estádios de futebol. Estudar este fenómeno não é somente estudar algo que se 

passa e se vê dentro de um campo de jogo, mas é abrir vastas perspectivas de análise para 

pesquisas e trabalhos em torno das realidades sócio-históricas. Este fenómeno social oferece 

grande carga de expressividade sociológica e antropológica, de tal forma que nos permite 

emergir enquanto seres sociais colectivos e não, somente, individuais. Tal como afirma 

Murad, “O desporto arma-se de tanta expressão, que seu espírito deixa de ser inerente ao 

desportista, para transcender à sociedade.” (2006, p.78). 

Ao analisarmos o futebol, em particular, e o desporto, em geral, não podemos remeter 

a nossa análise somente aos que são profissionais e federados. O desporto vai para além disso, 

podendo ser praticado por amadores, por crianças inclusive, pode igualmente ser uma mera 

prática de lazer para jovens e adultos. Isto leva-nos a considerar que o futebol é globalizado e 

pode ser encarado como um meio para a sociabilidade e educação de crianças e jovens. Posto 

isto, cabe-nos concluir que o futebol quando bem praticado socialmente e até moralmente, 

pode constituir bons exemplos para o desenvolvimento e educação das crianças e dos jovens, 

mas que por outro lado, pode constituir maus exemplos quando sujeito a desvios negativos do 

que deve ser o desporto e o futebol, em particular.  

O mesmo autor constrói um postulado, dentro do qual nós nos enquadramos e 

concordamos, e que se baseia na ideia de que o futebol não pode ser restringido ao que se 

passa dentro “das quatro linhas”. Este tem que ser encarado como um facto social total muito 

para além do próprio jogo. Desta lógica de transcendência do próprio jogo resultam 

construções e simbologias que se transformam rapidamente em objectos de estudo 

privilegiados, do ponto de vista da análise sócio-histórica. 

 É inegável que o fenómeno do futebol alcançou um nível de riqueza analítica social e 

cultural muito considerável, sendo também, por isso, inegável que o futebol apresenta-se nas 

sociedades actuais como um fenómeno social total como referiu Murad (2006). Ao tecermos 

esta consideração pretendemos averiguar qual a sua especificidade que permite arrastar tantas 

multidões, independentemente das más condições climatéricas, ou de crises estruturais. Aqui 

referimo-nos ao nível económico, político, financeiro e até mesmo social. A este propósito, 

como nos indica Marcel Mauss (1988), falar de factos sociais totais implica compreender 

primeiramente o que é um facto social, cuja necessidade se centra em apreendê-lo totalmente, 

ou seja, “(…) de fora como uma coisa, mas como uma coisa de que todavia faz parte 
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integrante a apreensão subjectiva (consciente e inconsciente) que dela tomarmos.” (Mauss, 

1988, p.25). Esta ambição demonstrada por Mauss no seu postulado poderá ser posta em 

causa, já que para a concretização da sua ideia, não basta apreender um só objecto de fora 

para dentro. É necessário que haja uma apreensão interna, e que essa mesma apreensão seja 

conduzida nos termos da apreensão externa. Já Costa (1997) considera o desporto um 

fenómeno social total munido de organizações bem estruturadas e garantindo conexões com 

as instâncias elementares da vida social. Os vários domínios da vida social - o económico, o 

religioso, a ética, o político, as representações simbólicas - são afectados pelo desporto e pelo 

futebol. Segundo Costa (1997), o desporto é um fenómeno social que pode ser denominado de 

“micro-cosmos” da sociedade, é um “espelho” onde a sociedade se pode revisar totalmente.  

O desporto é um fenómeno sócio-antropológico complexo que sintetiza, em si mesmo, 

uma pluralidade de dimensões como nos é possível referir praticamente durante toda a nossa 

abordagem teórica. Por um lado, o fenómeno ludo-desportivo está intimamente relacionado 

com a sociedade e é capaz dos mais variados investimentos sociais; por outro lado, é um 

fenómeno humano intimamente relacionado com o mito, com a cultura e a religião, como 

afloraremos com mais incidência, posteriormente, nesta abordagem teórica. Assim sendo, o 

universo desportivo constitui um campo de observação da sociedade perfeito, onde podemos 

descobrir factores para organizar modelos ideias de análise social, e pode servir também para 

nos auxiliar a desvendar modelos de acção através dos quais nós depreenderemos melhor o 

sentido da existência do homem e da sua integração na comunidade humana e conjecturar 

muitas das ambições que habitam o nosso imaginário colectivo e que muitas vezes não 

conseguem superar as barreiras do inconsciente. 

 Este é, além de tudo isto, um fenómeno de massas, passível de ser considerado como 

uma série de práticas e de consumos desportivos oferecidos aos agentes sociais destinado a 

obter uma procura social. Isto leva-nos a constituir dois grandes conjuntos de questões tal 

como aponta Bourdieu (2003). O primeiro centra-se na questão da existência ou não de um 

espaço de produção dentro do qual se criam “produtos desportivos”, isto é, as práticas e 

consumos desportivos socialmente aceites. O segundo orienta-se para as condições sociais de 

possibilidade de apropriação dos diferentes “produtos desportivos”. De forma mais prática e 

objectiva esta segunda grande questão pretende aferir os princípios e critérios que os agentes 

têm como referência para as referidas práticas e consumos desportivos que lhes são 

oferecidos. Apesar dos agentes e instituições desportivas tenderem a funcionar como um 

campo, é de realçar que não é possível relaciona-los directamente com as condições sócio-

económicas das sociedades. Isto porque segundo Bourdieu, “a história do desporto é uma 
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história relativamente autónoma que, ainda “abafada” pelos grandes acontecimentos da 

história económica e política, tem o seu próprio ritmo, as suas próprias leis de evolução, as 

suas próprias crises, em suma a sua cronologia específica.” (2003, p.183). Esta ideia leva-nos 

a considerar que a história social do desporto permite explicar, porventura, a legitimidade ou 

não da existência de uma ciência social do desporto como um objecto científico isolado, 

estabelecendo, assim, a partir de quando se pode falar efectivamente de desporto por oposição 

ao simples jogo. Parece-nos indubitável que a passagem do simples jogo para a denominação 

contemporânea que é o desporto, efectuou-se nas grandes escolas inglesas, destinada às elites, 

ou seja, às classes da alta burguesia, onde os filhos dos aristocratas ou dos grandes burgueses 

praticavam os chamados jogos populares mas conferindo-lhes uma transformação tanto de 

sentido como de função. Novidades como o «fair-play», os títulos desportivos como 

recompensa, as regras e as sanções em caso de desrespeito dessas mesmas regras, entre outras, 

ajudaram a esta transformação e autonomização do campo das práticas desportivas. 

Progressivamente temos vindo a verificar outra transformação no que toca ao aspecto classista 

que o desporto comporta.  

Se nos antepassados, como nos indica Bourdieu, o jogo era frequentado pelas altas 

classes burguesas e aristocratas, o desporto nos dias de hoje tem-se vislumbrado como uma 

prática de lazer para todos. Com uma maior frequência se tem assistido à expansão da prática 

desportiva por todas as classes, tanto que a exaltação do desporto chegou a ser encarado como 

algo “anti-intelectual”, como nos aponta Bourdieu (2003). O campo – noção que de resto 

analisaremos mais à frente – desportivo passou a ser um espaço de lutas entre as classes 

dominantes e as restantes classes e que se pautou pela disputa do monopólio de imposição da 

legitimidade da prática desportiva e da sua função correspondente. Dicotomias como 

amadorismo vs. profissionalismo; desporto de elite vs. desporto popular; desporto-prática vs. 

desporto-espectáculo espelham também a luta presente no campo desportivo, já que no 

mesmo campo social poderíamos ter inúmeras interpretações, atribuir diversas simbologias e 

significados despoletando, por isso, a referida luta pela imposição da definição legítima da 

prática desportiva. 

Ao tentarmos estabelecer a ligação das práticas desportivas com as classes etárias 

reconhecemos a probabilidade de que à medida que a idade avança, ou seja, depois da 

adolescência a ligação a uma colectividade desportiva e mesmo o exercício desportivo vai 

decrescendo. Ao passo que em relação à assistência a espectáculos desportivos, em especial o 

futebol, vai aumentando à medida que se ascende nas classes etárias. Contudo, não queremos 

passar a ideia de que os jovens não entram nesta lógica da prática de actividades desportivas. 
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A esta ideia está inerente uma outra, baseada no facto do desporto ser encarado como um 

meio educativo, um meio capaz de moldar os jovens e projectá-los da melhor maneira 

possível para a sociedade. Trata-se de moldar as disposições dos agentes sociais através e 

perante o desporto, simultaneamente, “ (…) sendo elas próprias uma dimensão de uma 

relação particular com o corpo próprio, se inscrevem, se inscrevem na unidade do sistema de 

disposições, o habitus, que está no princípio dos estilos de vida.” (Bourdieu, 2003, p.197). 

Este conceito (habitus), mostra-se central neste postulado, na medida em que nos permite 

percepcionar as trajectórias dos agentes sociais, mas também as suas disposições, práticas e 

convicções, que representam os elementos constitutivos do referido habitus.  

No seguimento deste rol de pressupostos enunciados gostaríamos de realçar que a 

Sociologia como Ciência Social sempre procurou questionar o desporto não como uma 

realidade natural, mas sim como uma actividade inserida num espaço social, tal como 

referimos no início deste capitulo do enquadramento teórico, em que os indivíduos são os 

responsáveis pela sua produção e lhe conferem expressão/sentido. Em simultâneo, procede a 

uma análise sobre a acção desses mesmos indivíduos, tendo em linha de conta as 

determinações que lhe são impostas pelas estruturas sociais existentes nesse mesmo espaço 

social. O desporto tem que ser encarado como uma configuração social em que os indivíduos 

interagem ao nível de diferentes valores, diferentes práticas e diferentes níveis de 

organização. Se atentarmos bem a este fenómeno constatamos que a especificidade do sistema 

desportivo, no seu todo, consiste na valorização que os indivíduos atribuem à capacidade de 

realização de prestações desportivas em qualquer que seja a modalidade. Deste modo, deixa 

de fazer sentido falar de desporto em sentido lato, para iniciarmos uma análise sobre as 

práticas desportivas dos indivíduos.  

Há que, contudo, ter em conta as delimitações do espaço das práticas desportivas, que 

contêm, em si mesmas, algumas concepções ideológicas que podem validar determinados 

critérios em detrimento de outros. É sempre necessária uma contextualização no próprio 

desenvolvimento do desporto moderno, inserido no quadro de aprofundamento das dinâmicas 

da modernidade que vivenciamos, além de haver a necessidade destas práticas serem 

enquadradas no espaço, isto porque remetem apenas para determinados estádios, ou seja, para 

determinados espaços, “palcos” desportivos. 

 A Sociologia constitui-se, assim, como uma ciência capaz de esmiuçar o fenómeno 

desportivo, pois fornece condições necessárias ao estudo deste fenómeno, nomeadamente “ao 

identificar os valores presentes, os mecanismos de afirmação e de determinação que estes 

imprimem na acção dos indivíduos.” (Marivoet, 2002, p.15). Tal como foi enunciado 
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anteriormente o desporto, e em específico, o futebol sendo um produto da sociedade 

contemporânea, este reproduz por um lado a imagem da sociedade em que habitamos, no que 

toca ao seu funcionamento, abarcando tanto as suas contradições e crises como as suas 

ambições e esperanças. Esta aproximação entre o desporto e as estruturas que desencadeiam o 

funcionamento das estruturas da sociedade “pode ser um ponto de partida eficaz para uma 

interessante análise social.” (Costa, 1992, p.103). Verificamos no desporto a exaltação duma 

sociedade que vive em constante competição que faz com que haja a selecção dos melhores – 

inseridos que estamos num sistema meritocrático. Como nos diz o autor António Costa 

(1992), este processo estabelece-se de forma aceitável, na medida em que todos têm as 

mesmas possibilidades e só através do mérito pessoal cada indivíduo pode triunfar sendo que 

o futebol constitui um exemplo do referido. Isto porque há uma grande abertura internacional, 

nomeadamente no que toca às regras do jogo, que são iguais em todo o mundo.  

O futebol é um espectáculo de massas, de bairro, de rua, de escola, de colegas de 

trabalho, em que se vibra com o jogo e se partilha as emoções inerentes a ele entre amigos e 

vizinhos, em diversos contextos como restaurantes, cafés, no emprego, casamentos. O futebol 

não se cinge somente aos 90 minutos de duração do jogo, e ao espaço do jogo. Este fenómeno 

abarca conversa e controvérsia e não se fica, somente, pelo simples objectivo de marcar golo, 

que de resto, é o principal ponto de atracção dos públicos. Tudo o que rodeia o jogo, além das 

próprias incidências e que torna alvo de comentários entre os públicos, acaba-o por tornar 

mais empolgante, na medida em que, se processa uma relativa dramatização do jogo, 

espelhada em coros sucessivos de protesto ou de apoio, nos cânticos, nos acessórios de apoio, 

nas próprias claques organizadas, nas famosas “ondas” que se verifica no decorrer de um jogo 

de futebol. São estas e outras características que fazem do futebol um fenómeno planetário, já 

que assistir a um jogo de futebol não passa pela visualização relaxada e descontraída dos 

públicos, pelo contrário, passa pela vivência do jogo de uma forma excitante, nervosa e 

ansiosa.   

O futebol é, inegavelmente, o desporto “rei” nacional, que se transforma num objecto 

de paixões transversais a toda a sociedade, mas também num objecto de análise privilegiada 

de interacções e intercâmbios socioculturais. Simultaneamente é um desporto universal, pois é 

praticado em todo o mundo, independentemente dos estilos de o praticar ou de usufruir do 

mesmo. Esta realidade passou a fazer sentido a partir do século XX, em que se começou a 

falar da “globalização do futebol”, fenómeno que, como poucos, escapa à tutela desportiva e 

organizativa dos EUA, tal como afirma Coelho (2001). Esta prática desportiva partilha de 

uma elevada aceitação social, isto é, poucos são os agentes que não vão ao estádio, ou pelo 
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menos que não visualizam os jogos de futebol, poucos são os que não vibram com este palco 

privilegiado de observação de interacções sociais, nomeadamente ao nível de protestos e 

reivindicações. Na realidade, nos dias de hoje o estádio de futebol pode comportar uma 

função reivindicativa no sentido de fazer proveito de um meio, onde estão concentradas tantas 

atenções, com o intuito de levar a cabo algum género de protesto ou reivindicação social. De 

uma forma mais prática, podemos dizer que a «irreverência social» pode ser transportada para 

um estádio de futebol, levar o protesto social até ao jogo. Podemos ilustrar esta situação 

recorrendo ao exemplo de 1969, em que a Académica de Coimbra quando defrontou o 

Benfica na final da taça de Portugal conseguiu levar ao Estádio Nacional 15 mil estudantes 

para um protesto, em que os seus jogadores, inclusive, envergaram fumos negros em sinal de 

luto académico decretado dois meses antes devido a questões políticas. Além disso, o futebol 

pode ainda ser encarado como um “escape” ao contexto profissional e familiar das sociedades 

contemporâneas, já que os agentes sociais apreciadores desta prática desportiva usam os 

espectáculos do futebol como fuga das tensões que a vida quotidiana acarreta. 

Podemos, ainda, analisar o futebol sob uma outra perspectiva, que se centra na 

continuidade de outras experiências sociais humanas como a guerra, a religião ou a tribo, tal 

como nos indica Morris (1981). Apesar de ser uma realidade, que num jogo de futebol duas 

equipas se confrontam na busca pela vitória, em que ocorrem lesões e em que as jogadas 

efectuadas são o objecto de “encanto” para os públicos, o que é certo é que os grande eventos 

desportivos estão mais próximos do drama social do que da guerra, na medida em que, ao 

falarmos de futebol falamos de um acto teatralizado também. Ou seja, como nos indica o 

mesmo autor – Morris (1981) – o campo ou o estádio de futebol é um espaço de exposição de 

dinâmicas de identificação simbólica, dentro do qual todos os actores sociais, desde as 

instituições desportivas até aos atletas e aos próprios públicos, desempenham um papel de 

partilha de significados e representações culturais e sociais. Por outro lado, se recorrermos a 

uma outra abordagem sobre este fenómeno concluímos que o estádio, os jogadores, a vertente 

cerimoniosa à volta do espectáculo, e o próprio fervor clubístico, acabam por alienar os 

adeptos em dois eixos: na desorientação do adepto entre a sua pertença clubística e a sua 

pertença de classe e, por outro lado, num espaço por excelência para a libertação das tensões 

acumuladas. Daí o futebol ser considerado nas sociedades contemporâneas como o «ópio do 

povo».  

Porém, seria um erro guiarmo-nos, somente, por estas teorias que encaram o jogo de 

futebol como um elemento que permite aliviar as tensões acumuladas provocadas pelo 

trabalho e pelas circunstâncias do quotidiano. Por um lado temos a análise presente na obra de 
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Elias (1992) que defende que o «espectáculo» do futebol se torna predominante em relação ao 

jogo em si e que acaba, por isso, por destruí-lo. Este pressuposto nasce do facto do 

«espectáculo» para os espectadores ser a ausência de jogo, por outras palavras, a destruição 

do carácter do jogo em si. Como nos indica Elias (1992), Stone considera que sempre que um 

número vasto de espectadores assiste a uma prática desportiva, no geral, este transforma-se 

num espectáculo realizado não em função dos atletas mas sim em função dos espectadores, 

perdendo assim, “ (…) a sua incerteza, a espontaneidade e o carácter de divertida inovação, 

torna-se um tipo de ritual, previsível, até mesmo predeterminado nos seus resultados.” (cit. 

por Elias, 1992, p.307). Por outro lado temos a análise preconizada por Rigauer, que afirma, 

segundo Elias (1992), que o desporto não é muito diferente do trabalho como se pensa. Ele 

postula que com o aumento da industrialização e a divulgação do desporto entre as classes 

sociais mais baixas levou a que se verificasse características idênticas às do trabalho. No 

desporto ao entrarmos no campo do jogo e ao lutarmos contra outros actores pela luta de 

resultados, acabamos por agir de forma idêntica à que agimos no trabalho. Elias (1992) revela 

que Rigauer encara o desporto como algo exigente, orientado para os resultados e alienante. 

Desta forma, através deste eixo de análise, “ (…) conclui-se que o desporto é, cada vez mais, 

incapaz de actuar como um meio de proporcionar alívio para as tensões de trabalho.” (Rigauer 

cit. por Elias, 1992, p.308). Elias acaba por rematar esta ideia considerando, segundo Rigauer, 

que a ideia do desporto como oposição ao trabalho predomina ainda mas que esta é uma ideia 

«mascarada», ou se quisermos «disfarçada» que pretende esconder dos participantes a sua 

função real. A nosso ver, apesar de respeitarmos todos os autores e suas teorias, entramos 

mais pela linha da teoria que encara o desporto como um meio onde se esquecem as 

preocupações, os problemas e que, através de um evento com toda esta riqueza a nível de 

interacções sociais, culturais e até emocionais, podemos exaltar nos momentos bons e maus 

que se verificam num jogo, permitindo por isso aliviar tensões proporcionadas pelo trabalho, 

vida familiar entre outras.  

 

 

1.3. A importância do habitus na construção identitária 

 

Sendo o futebol um fenómeno social, importa referir que a sua adesão em massa está 

intimamente relacionada com determinados gostos, contextos, crenças, ideias, valores que 

limitam o espaço das possibilidades na adesão individual dos agentes às práticas desportivas e 

que acabam por definir a identidade de cada agente social. Neste sentido, interessa então 
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abordar as perspectivas de síntese que procuram cruzar os sentidos simbólicos, intimamente 

individuais, que os agentes conferem às suas acções, com os desafios que a localização 

específica desses agentes no espaço social ditam. Ainda que esta perspectiva pareça à 

primeira vista pouco dinâmica, o entendimento de um conceito como o de habitus permite-

nos fazer a ponte com os investimentos afectivos dos indivíduos face a uma modalidade 

desportiva, como o futebol; assim como, por via deste, conseguem moldar e atribuir vários 

sentidos a uma mesma prática – esta análise é tanto válida para quem pratica a modalidade, 

como para quem faz da vivência do turbilhão de emoções que florescem no estádio a sua 

rotina.  

Esta perspectiva do habitus pode ser definida como sendo a forma como os indivíduos 

se tornam “eles mesmos”, através do desenvolvimento de atitudes e disposições, assim como 

a forma como esses mesmos indivíduos tomam parte nas práticas. Dito por outras palavras, o 

habitus é um conhecimento adquirido. Porém, e de forma a conceptualizar de forma mais 

pormenorizada o habitus, tal como teorizado por Bourdieu, podemos dizer que é “um sistema 

de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, 

funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de acções, e 

torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças a transferências 

analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas de modo semelhante e graças às 

correcções incessantes dos resultados obtidos, dialecticamente produzidos por estes 

resultados” (cit. por Casanova, 1995, p.47). De realçar que este conceito, segundo Bourdieu 

(1989), centrava-se no objectivo teórico de abandonar a filosofia da consciência sem, contudo, 

anular a construção de objectos por parte dos agentes sociais.  

Desta forma, podemos encontrar nesta teoria cinco propriedades estruturais: o habitus 

é uma aptidão social e não natural, na medida em que assenta numa construção social, 

variando no espaço e tempo; é transferível para os vários domínios da prática social; é 

durável, já que “o habitus muda sem cessar em função das novas experiências. As disposições 

são submetidas a uma espécie de revisão permanente, mas nunca é radical, pelo facto de se 

operar a partir de premissas instituídas no estado anterior.” (Bourdieu, 1998, p.142); é dotado 

de uma inércia incorporada, pois os agentes sociais tendem a produzir práticas sociais que 

estão de acordo com as estruturas sociais em que estão inseridos, sendo eles o produto de 

estruturas estáveis, podendo contudo, verificar-se por parte dos agentes uma «mutação» do 

seu habitus primário, tal como nos diz Bourdieu (1998); e produz um desfasamento entre as 

determinações passadas que o produziram e as determinações actuais que o interpelam e 

cruzam com as determinações passadas. Intimamente relacionado com este conceito, temos a 
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noção de campo. Esta noção assenta no pressuposto de que os agentes sociais estão 

localizados num determinado campo e procuram ajustar-se à sua lógica específica. As suas 

acções resultam da interiorização das estruturas desse campo e de outros que possam vir, 

hipoteticamente, a integrar. No interior de cada campo existem hierarquias e disputas por 

determinados bens simbólicos e por posições sociais entre dominantes e dominados. De uma 

forma mais prática podemos referir que os agentes sociais dentro de cada campo lutam pelo 

controle da produção e legitimação dos bens produzidos, tal como afirmam Nogueira e 

Nogueira (2004).  

A partir desta consideração podemos trazer à superfície um outro conceito que nos 

ajuda a compreender as dinâmicas ocorridas dentro de cada campo, que é o capital. Dentro 

desta lógica os designados bens passam a ser ampliados para capital cultural, social e 

económico, com os quais se relacionam graus de importância diversos dentro de cada campo 

social. Este conceito de campo foi construído com base na ideia da urgência em ultrapassar a 

mera análise do campo como um «campo intelectual», autónomo e “carregado” de relações 

específicas. No seguimento deste pressuposto, as relações mais visíveis entre os agentes 

sociais envolvidos no tal «campo intelectual» mascaravam as “(…) as relações objectivas 

entre as posições ocupadas por esses agentes, que determinam a forma de tais interacções.” 

(Bourdieu, 1989, p.66). No entendimento do sociólogo francês a sociedade é constituída por 

vários campos, em que cada um desses campos é composta por micro-campos, que se 

apresentam como esferas com relativo grau de independência, em que cada uma detém os 

seus valores, princípios e regras de funcionamento. Todos os campos que possamos imaginar 

e ter em conta, desde o campo político, ao económico, ao da arte, ou no caso particular do 

desporto, têm uma panóplia de características em comum, daí não serem totalmente 

independentes. Algumas dessas características consistem nas relações de força e conflito, 

assim como pela concorrência pela definição de posições a ocupar por parte dos agentes 

sociais, na medida em que todos estes agentes lutam e competem pela conquista de posições 

que na hierarquia social referem-se ao topo, facto que aliás já tínhamos abordado 

anteriormente, mas de uma forma mais sintetizada. 

Um outro aspecto que temos que ter em conta nesta teoria de Bourdieu sobre os 

campos, é que estes não são unidimensionais, logo as posições dos agentes no espaço social 

do campo são definidos pela posse ou não de capitais, e posteriormente pela quantidade 

desses mesmos capitais – referimo-nos sobretudo ao capital cultural, social, económico e 

simbólico – sendo que os agentes incorrem na possibilidade de ganhar maior prestígio e poder 

de produção simbólica na sociedade e/ou no campo social que integram. Isto apenas se 
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concretiza objectivamente consoante a capacidade ou não dos agentes sociais em produzirem, 

identificarem, apreciarem e usufruírem das produções consideradas superiores, como nos 

indica Nogueira e Nogueira (2004). Uma conclusão fugaz que desde já podemos aferir com 

base neste pressuposto é que o campo social ao conferir poder a quem detém o capital acaba 

por ser construído alicerçado em princípios de diferenciação e, simultaneamente, de 

distribuição, que como sabemos é desigual. No nosso caso de estudo, em específico, 

verificamos claramente isso, já que ir ao futebol acarreta custos, o que acaba por ser um 

método (consciente ou não) de selectividade e de exclusão perante os agentes que não detêm o 

capital, principalmente, o capital económico, isto apesar de acreditarmos e considerarmos que 

o futebol é uma prática de massas. Contudo pensamos que esta é uma questão a reter e a ter 

em conta, porque na verdade, dentro do campo futebolístico este tipo de dinâmicas e 

funcionamentos também se verificam. 

Continuando a nossa abordagem a este nível mais macro e mais baseados em critérios 

e princípios de poder que existem dentro da sociedade, em geral, e no futebol, em particular, 

Bourdieu (1989) considera que a estrutura de poder de uma sociedade, assim como no futebol, 

consiste em percepcionar o espaço social das hierarquias de poder, perfeitamente identificada 

pelos modos de vida, sendo que essas mesmas hierarquias são compostas por sistemas de 

dominação simbólica, tal como até já tínhamos referido. O que importa reter desta vertente 

analítica é que o espaço social consiste na representação das hierarquias assim como as suas 

distâncias sociais respectivas, o que vai de encontro ao que referimos no parágrafo anterior, 

de forma indirecta mas que agora explanamos melhor, que o estádio de futebol, em si, não é 

um espaço dito democrático. Podemos cair na tentação de pensarmos e percepcionarmos o 

contrário, mas se nos distanciarmos do senso comum à volta desta temática e de possíveis 

ideias pré-delineadas, chegamos à referida conclusão, pelo facto de coexistirem nos estádios 

as hierarquias também inseridas na sociedade, o que leva a estabelecer estratégias de divisão e 

até, em alguns contextos, de segregação entre os diferentes grupos de uma mesma sociedade, 

de um mesmo contexto sociocultural.  

 Os diferentes campos, apesar de apresentarem elementos característicos comuns a 

todos eles, não deixam de deter especificidades nas suas funções e modo de funcionamento. E 

a teoria geral da economia dos campos torna possível a descrição e definição destes elementos 

específicos com que cada um se reveste, nomeadamente os mecanismos e os conceitos mais 

gerais como o capital, investimento e ganho. Desta forma ao compreendermos a génese social 

de um campo“(…) e apreender aquilo que faz a necessidade específica da crença que o 

sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo 
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que nele se gerem, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo arbitrário e do não-

motivado os actos dos produtores e as obras por eles produzidos e não, como geralmente se 

julga, reduzir ou destruir.” (Bourdieu, 1989, p.69). 

Ao transpormos estes pressupostos enunciados para o caso do futebol, este pode ser 

percepcionado como um «espaço de transgressão» às leis rígidas do jogo social, ao mesmo 

tempo que as reproduz. Este paradoxo, que nos é possível descortinar, mostra-se pertinente 

reter quando nos propomos a analisar o futebol, assim como os seus sentidos junto dos 

agentes, por um lado, e o seu lugar nas sociedades contemporâneas por outro. 

Paralelamente, há que referir que a génese da socialização que recebemos contribui de 

forma decisiva para a formação do habitus de cada indivíduo. Socialização esta que se mostra, 

igualmente, durável e não finita. Com isto, pretendemos mostrar que a socialização é um 

processo contínuo que não se cinge somente à família (socialização primária). Ela pode ser 

igualmente proporcionada por agentes de socialização como a escola, grupos de amigos, 

meios de comunicação, entre outros (socialização secundária). Nestes casos, as interacções 

sociais ajudam a aprender novos comportamentos, normas e valores, ou então, a (re) aprender 

ensinamentos que já tinham sido interiorizados no passado, mas de uma forma divergente. Por 

isso, o futebol é uma prática passível de ser socializada, ou seja, o gosto em ir ao futebol, 

praticar desporto é algo que provém, não só, mas também, de uma socialização primária ou 

secundária que vai ou não nesse sentido. 

 Contudo, não podemos ignorar o contexto cultural em que estamos inseridos, sendo 

que este acaba, também, por influenciar o nosso comportamento, self. Recorrendo a um 

exemplo desportivo para demonstrar esta premissa, pensemos no caso de um desportista 

europeu que vá jogar para a Ásia. Independentemente da prática desportiva, este pode e tem 

que apreender ideias e práticas de jogo, ou seja, vai estar exposto à socialização, neste caso 

secundária. No entanto, mesmo deslocando-se para jogar para a Ásia nunca se esquecerá nem 

«largará» princípios e ideias de jogo que assimilou na Europa, logo, dar-se-á o cruzamento 

das determinações obtidas no passado que o constituíram enquanto ser social, com as 

determinações obtidas no presente, provocando o tal desfasamento que Bourdieu refere. O 

que pretendemos com isto dizer, num sentido mais simplista, é que cada indivíduo vai 

desenvolvendo a sua própria identidade.  
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1.4. Identidade: a importância da identidade clubística na formação de públicos 

 

De um modo mais amplo, pode-se dizer que “a identidade está relacionada com os 

entendimentos que as pessoas têm acerca de quem são e do que é importante para elas.” 

(Giddens, 2004, p. 29). Opções como, orientação sexual, classe social, género ou 

nacionalidade são algumas das principais fontes para definir e construir uma identidade.  

O desporto, e em especial o futebol, possibilita de uma forma muito bem conseguida 

desenvolver, a nível nacional e local, uma identidade muito própria marcada por uma certa 

altivez de quem vence pelo mérito. E apesar da pertença clubística ser muitas vezes encarada 

como uma afirmação de identidade pessoal, o que é certo é que a relação entre futebol e 

identidade extravasa esta dimensão clubística para se tornar como uma afirmação de 

identidade nacional. Aliás, a este propósito Coelho (2001) considera que a identidade nacional 

é construída em diversas actividades quotidianas, mas de uma forma menos visível do que as 

expressões extremas de nacionalismo. Refere o autor que “ A nacionalidade é um dado 

adquirido, é tida quase como natural.” (Coelho, 2001, p.28). Por outro lado, as equipas de 

futebol, os clubes trazem consigo uma simbologia social das influências ideológicas 

dominantes, históricas, o que contribui para a construção de uma identidade colectiva e, 

simultaneamente, individual. Os agentes sociais acabam por exibir alguma dificuldade em 

demonstrar a consciência de identidade nacional, como nos revela Archetti, “Os momentos 

em que as pessoas têm maior consciência da nacionalidade são aqueles associados a símbolos, 

rituais e cerimonias.” (cit por Coelho, 2001, p.40). 

Apesar deste postulado que nos apresenta João Nuno Coelho (2001) acerca da 

identidade nacional como sendo a identidade que acaba por se sobrepor às restantes, não 

podemos deixar de focar e relevar a identidade clubística, que de resto constitui uma das 

noções basilares no nosso estudo. Apesar de não irmos contra o pressuposto referido por João 

Nuno Coelho (2001), sentimos que num estudo desta génese, ou seja, a um nível mais 

regional, mais micro, interessará mais abordar a identidade clubística, até porque 

provavelmente é a que se impõe neste tipo de contextos mais locais. Como a própria 

expressão nos indica a identidade clubística é uma identidade em que os agentes ao longo da 

sua maturação, enquanto seres sociais, vão construindo um elo de ligação forte a um clube, 

partindo-se do pressuposto que se identifica com ele. Este processo de identificação com 

determinado clube pode ser preconizado através da figura patriarcal, ou seja, em casa, mas 

também pode ser preconizada através do grupo de amigos mais chegado, ou também pela 

escola. Daqui podemos aferir que qualquer indivíduo para estabelecer um elo de identificação 
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clubístico é necessário “alguém”. Este “alguém” refere-se a uma pessoa ou várias que incutem 

num indivíduo o gosto e o sentimento de pertença a determinado clube. Posto isto, importa 

referir que além do facto assumido de que a identidade é construída em função de elementos 

singulares do próprio grupo, esta também é edificada com base no que os outros pensam 

acerca desse mesmo grupo.  

Se nos quisermos basear no postulado de Domingos e Neves (2004), podemos 

considerar que a identificação com um clube apresenta uma dimensão simbólica, que se 

refere, por exemplo, às glórias que o clube alcançou, os feitos, os grandes jogadores que 

marcaram a história do clube, as próprias rivalidades, etc. De frisar que, muitas das vezes, 

estes aspectos que Nuno Domingos foca como sendo exemplos da dimensão simbólica da 

identidade clubística, nunca nos podemos esquecer da influência dos meios de comunicação 

social, que não raramente dedicam o seu tempo para aflorar mais, ainda, estas questões e ao 

focarem o seu trabalho para seguir um clube, imaginemos o Sporting Clube de Espinho, é 

indubitável que vai proporcionar ao público (s) um conhecimento mais amplo acerca desse 

clube, ajudando, por isso, ou não, à criação dessa identidade com o Sporting de Espinho, ou 

se pelo contrário, contribui para a não ligação ao mesmo. Com base no que foi sendo 

enunciado podemos inferir que a identidade clubística é extremamente marcada pelo 

sentimento de pertença a um clube, que se traduz na paixão que se sente por esse mesmo 

clube e que, em consequência disso, pode levar à afiliação à instituição desportiva por 

predominar um forte sentimento a nível afectivo.  

Esta questão leva-nos a erguer uma outra, profundamente relacionada, que é a questão 

da sociabilidade, mais propriamente, a sociabilidade emocional. A sociabilidade apresenta-se 

como um outro aspecto que desempenha um papel fulcral no processo da prática deste 

fenómeno desportivo. Falarmos de sociabilidade significa dizermos que esta se caracteriza por 

um conjunto de relações e interacções institucionalizadas formais referente a uma sociedade 

(Maffesoli, 1998). O enfoque maior, neste caso, é direccionado para a componente relacional, 

que se refere à existência de uma empatia comum a um grupo de indivíduos, da qual emergem 

emoções e afectos que unem esse mesmo grupo de indivíduos. Segundo Maffesoli (1998), 

esta união, este desenvolvimento de afectos e emoções comuns, é chamado de sociabilidade 

emocional. E é nesta união que se fundamentam determinadas práticas, como ir assistir a um 

jogo de futebol, e que se concretiza no tal afecto que une os adeptos da instituição desportiva, 

no caso, o Sporting Clube de Espinho. Esta sociabilidade emocional resulta de uma ambiência 

que se mostra atractiva para um conjunto de indivíduos e que faz com que sintam e 

manifestem a sua afecção por tal ambiência. Segundo o autor Maffesoli (1998), esta «paixão» 
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é o que move os adeptos para um fenómeno como o futebol, e considera que esta 

manifestação de paixão e emoções afectivas está restringida a um instante, sendo por isso 

efémera. Em relação a este postulado, não estamos totalmente de acordo, já que apesar de 

considerarmos que o momento do jogo, em si, é efémero, o fenómeno futebolístico, de uma 

forma mais ampla, não, pois não é fenómeno de um instante, é sim periódico e que nunca se 

esgota. Com isto queremos dizer que após o final de cada jogo os indivíduos retomam o seu 

quotidiano mas o fenómeno que rodeia o futebol não termina com o fim do jogo, as tensões 

permanecem nos indivíduos, aquele jogo será falado durante dias, provavelmente, e estarão à 

espera do próximo, e tudo se repete. Este é um processo cíclico e daí considerarmos que o 

fenómeno futebolístico, num sentido mais macro, não é efémero. 

A procura pelos estádios, pelas assistências aos jogos de futebol sustenta-se pela 

vontade dos agentes em se “libertarem”, como nos dias Elias (1992), libertarem a sua 

excitação. Contudo, essa libertação não ocorre pelo simples facto de indivíduos isolados 

estarem ao acaso aglomerados num espaço, pelo contrário, é através da sociabilidade entre 

esses indivíduos que se realiza a libertação de emoções e que constitui a base do lazer. Este 

lazer – que já abordamos anteriormente – funciona com um estimulador social, que por sua 

vez, constitui a base das já abordadas actividades miméticas e, por inerência, o próprio prazer. 

Como referimos, os indivíduos quando interagem socialmente no estádio estão agir em 

colectivo, e não como ser isolado, e essa problemática seria relevante enaltecer – a questão 

dos grupos. Dentro do contexto espacial do estádio percepcionamos pequenos grupos que se 

formam, sendo que, para Maffesoli (1998), é no âmbito destes mesmos grupos em que a 

exteriorização das emoções dos públicos se torna mais perceptível. Isto deve-se ao tal aspecto 

relacional que já focámos, ou seja, é a constante relação e interacção que os indivíduos 

estabelecem entre si que acaba por desencadear tal fenómeno de êxtase emocional. Estes 

pequenos grupos funcionam, verdadeiramente, através de afinidades e sentimentos, que se 

mostram comuns a todos os elementos que constituem esses grupos. O que os move é o 

conjunto de gostos que têm em comum, um sentimento colectivo extremamente forte, que 

advém da partilha de emoções comuns, e que origina, em última análise, a existência de um 

sentimento comum.  

Nesta perspectiva e como referimos anteriormente, a identidade clubística entra nesta 

lógica como detendo um papel relevante para esta partilha e sentimento comum, patente 

nestes pequenos grupos, pois promove o espírito colectivo em detrimento do individualismo. 

De referir que no nosso estudo este será um dos pontos a ser analisado através das 

observações, já que pretendemos percepcionar se os públicos que se deslocam ao estádio do 
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Sporting Clube de Espinho, o fazem sozinhos e acompanhados, para assim, vermos 

corroborada ou não empiricamente este postulado preconizado por Maffesoli. Assim, 

seguindo esta lógica de raciocínio o que juntaria um individuo a estes pequenos grupos seria o 

sentimento de pertença que, por sua vez, resultaria de ideias, sentimentos, motivações e 

objectivos comuns com o grupo que possivelmente poderia integrar.  

Em jeito de síntese cabe-nos referir que percepcionamos a sociabilidade de carácter 

emocional, que se verifica no fenómeno social futebolístico, como algo necessariamente 

colectivo e grupal, em que indivíduos estão envolvidos e integrados no mesmo espaço social 

(estádio). Tal facto é justificável através da combinação e cruzamento de acções por parte 

desses indivíduos, em que cada um dá o seu contributo individual, mas que o produto é 

colectivo, isto é, acções “emprestadas” de forma individual, mas tomadas, ou exteriorizadas, 

de forma colectiva. Partindo destes últimos pressupostos podemos concluir que o futebol é 

capaz de oferecer um espaço para a expressão das identidades colectivas, rivalidades locais e 

regionais, oportunidades de lazer e antagonismos sociais.  

 O futebol demonstra a capacidade, inclusive, de unir dentro de uma nação, e mesmo 

de outras nações, pessoas que não se conhecem e que provavelmente até partilham princípios 

ideológicos e políticos distintos. Este fenómeno consegue propiciar “Uma forma de cultura 

global que proporcione a competição desportiva entre nações e que faculta o desenvolvimento 

e produção de discursos identitários.” (Coelho, 2001, p.40). Assim, determinado espaço 

geográfico ganha relevância quando os agentes atribuem ao local um significado, em redes 

sociais específicas. O local passa a tornar-se símbolo da rede social, que é partilhado por um 

grupo específico, acabando por manter e regular as relações do próprio grupo.  

O futebol acaba por constituir, hoje em dia, um espaço público de união e constitui um 

dos vários pilares da nossa sociedade em rede. Esta sociedade em rede, que resulta de 

mudanças profundas ao nível da economia, cultura, comunicação, política, tecnologia, entre 

outras, é a sociedade em que gradualmente estamos a entrar, tal como sugere Castells (2002). 

O mesmo autor indica-nos que esta sociedade organiza-se globalmente, sendo que a estrutura 

social é dominante, apesar dos níveis de desenvolvimento diferirem de nação para nação. Esta 

sociedade em rede, tal como todas as outras, não deixa de apresentar alguns antagonismos e 

conflitos em relação às formas alternativas de organização social. Porém, estes desafios, 

chamemos-lhe assim, são provocados pelas características da sociedade em rede, sendo por 

isso, distintos dos apresentados pela era industrial (Ibidem).  

A referida sociedade em rede é importante ressaltar no âmbito deste nosso estudo, na 

medida em que se constitui, igualmente, como um espaço de formação de identidades. O 
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mesmo autor referenciado considera que a identidade é uma forte fonte de significado junto 

de um povo, isto porque é o processo de construção de significados, baseado nas matrizes 

culturais (Ibidem). Do ponto vista sociológico, toda a identidade é construída com base em 

elementos fornecidos pela geografia, história, biologia, pela memória colectiva das pessoas, 

pelos aparelhos do poder, pelas instituições produtivas e reprodutivas. Contudo, “todos esses 

materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades que reorganizam o 

seu significado em função de tendências sociais e projectos culturais enraizados na sua 

estrutura social, bem como na sua visão de tempo/espaço.” (Castells, 2002, p.4). Podem 

coexistir identidades múltiplas, tal como coexistem papéis sociais múltiplos, mas estes são 

definidos pelas instituições e organismos sociais. No entanto, a pluralidade de identidades é 

fonte de tensão e contradição tanto na auto-representação quanto na acção social. Como nos 

diz Castells, (2002) as identidades organizam significados, enquanto os papéis organizam as 

funções. E são esses significados que se incorporam através da identificação simbólica por 

parte de um agente social, assim como pela finalidade de cada acção que é praticada por este 

mesmo agente. 

Os media também se constituem como um dos elementos determinantes na construção 

identitária em torno do futebol, tal como apontámos anteriormente, devido à forte influência 

que a televisão, rádio, jornal… têm junto dos agentes. Segundo Giddens (1992), as ideias e 

informações transmitidas pelos media não reflectem apenas o mundo social, mas contribuem, 

de igual forma, para o moldar, mostrando-se, desta forma, centrais para a reflexividade 

moderna, aplicadas, no caso, ao mundo do futebol. Defende-se assim, uma interrelação entre 

os fenómenos desportivos e a sociedade, sendo que em ambos encontramos três elementos 

comuns de compreensão: rendimento, progresso e eficácia. E nesta medida “o futebol integra 

precisamente os valores desta sociedade, mas numa dimensão maravilhosa, dramática e 

festiva.” (Costa, 1992, p.105).  

 Indubitavelmente podemos aferir que este factor (identidade) também é determinante 

no âmbito das práticas desportivas, isto porque, a priori, existem elementos identitários 

comuns entre os indivíduos e as práticas já referidas, e aqui podemos incluir colectividades, 

associações recreativas, clubes, etc. Elementos como a adrenalina, orgulho, sentimento de 

pertença, excitação, emoção e ambição de vencer são passíveis de criar laços de união entre a 

prática desportiva, no caso, o futebol e o público. Público e futebol «andam de mãos dadas» 

visto que esta prática desportiva em especial não vive, ou melhor, não se imagina sem 

público, e este acaba por ser fundamental para este contexto. Haverá alguém que imagine um 
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jogo de futebol sem público no estádio? Seria a mesma coisa? Aliás, isto foi algo que 

procuramos percepcionar junto do público durante o nosso trabalho de investigação.  

A compreensão aprofundada dos públicos de uma dada prática social tem-se vindo a 

afirmar como um dos campos da Sociologia da Cultura, que maior desenvolvimento e 

reconhecimento têm vindo a ganhar. Neste sentido, a própria compreensão de quem são os 

públicos – já escritos no plural por via da heterogeneidade – como se formam e se atraem 

novos públicos são elementos fundamentais na compreensão dos próprios fenómenos 

culturais. 

De uma forma geral, e oriunda do senso comum, o público é, normalmente, visto 

como um conjunto de leitores, espectadores de uma obra ou um espectáculo. Porém, esta é 

uma ideia, é uma definição muito redutora, já que “não passa de um certo conceito 

fantasmagórico para resolver alguma operacionalidade de contagem de cifras, mas não define 

jamais a poliédrica operação mental que se abarca sempre na tentativa de alusão a qualquer 

público real.” (Gomes, 2000, p.144). 

 Warner (2005) chama a nossa atenção para o facto de a definição de um público ter 

um carácter eminentemente localizado, podendo variar de instituição para instituição. O 

mesmo autor define, assim, sete características constitutivas de um público, sendo este muito 

mais do que um simples somatório de indivíduos: a auto-organização; o estabelecimento de 

uma relação entre estranhos; uma interpelação simultaneamente pessoal e impessoal; uma 

mobilização cognitiva; um espaço social criado pela circulação reflexiva do discurso; aberto à 

polémica e ao diálogo infinito; uma temporalidade associada à própria circulação de 

discursos; uma forma de ver e de fazer o mundo (Ibidem). 

De um outro ponto de vista, Wright Mills opera uma outra distinção. Um público é 

caracterizado pela reciprocidade, comunicação e expressão pública de opiniões. Tal como 

afirma, “(…) num público (…) virtualmente são tantas pessoas que expressam opiniões 

quantas as recebem. As comunicações são organizadas de tal modo que há uma oportunidade 

imediata e efectiva de responder a qualquer opinião expressa em público” (cit. por Lopes, 

Aibéo; 2007, p.8). Uma massa é caracterizada pelo défice de participação na comunicação e 

dependência face a determinados centros emissores. 

 Recorrendo ainda a outras visões teóricas acerca da mesma questão, podemos 

encontrar Augusto Santos Silva (2000) que defende a necessidade de ultrapassar a oposição 

entre “público” e “não-público”. Isto porque é extremamente importante diferenciar o 

primeiro elemento, já que não existe um único público mas sim públicos, ou seja vários. 

Existem, por isso, diferentes tipos de práticas culturais, dentro das quais se incluem as 
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práticas desportivas: temos por um lado os públicos de carácter regular e os públicos de 

carácter esporádico, sendo fundamental entender a relação destes com a actividade, 

distinguindo o que é visita turística ou ocasional, escolar, ou visita conhecedora e habitual. Ao 

falarmos de práticas culturais referimo-nos ao conjunto de práticas conotadas frequentemente 

com lazeres culturais: ocupação de tempos livres por públicos orientados para objectos (bens, 

equipamentos) e situações (emissões, acontecimentos) emblemáticos da cultura na acepção 

cultivada, mas também na acepção mediática do termo. 

 

 

1.5. Práticas de lazer: O paradoxo Actividades miméticas Vs. Actividades não lúdicas 

 

  O estudo e a compressão dos públicos estão intimamente relacionados com a análise 

dos modos como os indivíduos ocupam os seus tempos livres, que como vimos acima são 

socialmente condicionados. Nas sociedades industriais avançadas as práticas de lazer 

constituem um enclave para o desencadear, aprovado no quadro social, do comportamento 

moderadamente excitado em público”. (Elias, 1992, p.104). Tal como depreendemos da ideia 

de Elias é inequívoca que a função que o lazer passou a assumir nas sociedades modernas e 

contemporâneas, que devem ser compreendidas no quadro de um controlo emocional, se 

tornou elevada quando comparado com sociedades num processo civilizatório menos 

desenvolvido. De realçar que enquanto nas sociedades mais arcaicas as principais actividades 

de lazer estavam estreitamente relacionadas com a igreja e actividades religiosas, nas 

sociedades contemporâneas as actividades de lazer mais comummente aceites e difundidas 

são as chamadas actividades de estilo “mimético”, como nos diz Elias (1992). Pertencentes a 

este tipo de actividades, encontramos o desporto, a música, a caça, a pesca, a pintura entre 

outras. O principal objectivo com estas actividades de lazer, e com todas, no geral, é a busca 

do entusiasmo e da excitação.  

 Nesta altura importa desenvolvermos de forma mais profunda este tipo de actividades, 

denominadas como actividades miméticas, na medida em que o fenómeno que analisamos no 

0nosso estudo faz parte do conjunto dessas actividades, daí a relevância de uma reflexão e 

explanação desta ideia preconizada por Elias. Estas actividades de estilo mimético aparecem 

por oposição às actividades relacionadas com o trabalho. E é indiscutível que, cada vez mais, 

estas actividades absorvem grande parte do tempo dos indivíduos. Em consequência deste 

facto, as actividades miméticas são procuradas de uma forma constante e intensa, já que 

respondem, supostamente, à necessidade dos indivíduos «libertarem-se» da pressão constante 
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do trabalho e das consequentes obrigações. O que é certo é que as actividades miméticas não 

podem ser deixadas de parte no que toca à sua presença e integração na estrutura da realidade 

social, apesar de reconhecermos que a disponibilidade temporal, orientadas para estas 

actividades, é escassa. Apesar disto não podemos cair na tentação de considerarmos que todas 

as actividades de estilo mimético são análogas, pelo contrário, diferenciam-se umas das 

outras, e, por isso, despertam nos sujeitos manifestações emotivas e sensoriais diferenciadas, 

tal como focam os autores Elias e Dunning (1992). Para exemplificarmos esta situação 

podemos proceder a uma comparação entre um contexto como uma peça de teatro, como um 

contexto que constitui o nosso objecto de estudo, um jogo de futebol. Ambas são actividades 

miméticas, contudo os agentes sociais presentes em cada uma das actividades vão manifestar-

se de forma distinta, já que num jogo de futebol manifestam-se com mais vigor e intensidade 

e de forma mais «descontrolada». Ao passo que numa peça de teatro é indiscutível que a 

exteriorização das emoções e sentimentos será de uma forma mais «controlada» e contida. 

 Podemos, contudo, analisar este vertente analítica de uma outra perspectiva, pois como 

focam Elias e Dunning (1992) há que ter em linha de conta que as emoções desejadas podem, 

por vezes, assumir um carácter negativo. Podemos ilustrar esta situação se, por exemplo, um 

indivíduo procurar actividades cujas manifestações e emoções se virem para o medo, para a 

tensão e para a tristeza, que é uma outra forma de «escapar» às actividades não lúdicas 

quotidianas, e que acontece não raramente. Assim, os indivíduos também podem procurar, 

nem sempre o alívio das tensões “(…) mas, pelo contrário, um tipo específico de tensão, uma 

forma de excitação relacionada, com frequência (…) com o medo, a tristeza e outras emoções 

que procuraríamos evitar na vida quotidiana.” (Elias, 1992, p.128). Uma possível explicação 

para esta tendência, que inicialmente nos pode parecer antagónica, é que estas actividades 

orientadas para este pendor mais negativo podem ser justificadas pelo facto de se procurar 

reproduzir emoções que estão associadas à “vida séria” quotidiana, ou seja, actividades 

orientadas para o trabalho (actividades não lúdicas), sem que a experimentação dessas 

actividades miméticas influenciem essas actividades não lúdicas, de cariz “mais sério”. 

Concluímos que trata-se de simular a vida real, mas sem ser vida real. É com base nestes 

pressupostos, sugeridos pelos autores já citados, que referimos a especificidade destas 

actividades miméticas, sendo à luz dessa mesma especificidade que se deverá entender o facto 

das emoções nelas vivenciadas relacionarem-se com o fim pretendido de provocar prazer a 

quem as experimente, apesar de esse prazer poder assumir um cariz negativo ou positivo. 

 Com base no que foi referido podemos considerar que se estas actividades miméticas 

de cariz mais negativo são aceites socialmente, é porque assumimos e aceitamos que a 
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distintos contextos sociais correspondem estados emocionais distintos (Elias, 1992). Apesar 

das possíveis consequências da vivência destas actividades se orientarem para um maior 

descontrolo, no que toca à exteriorização de emoções e sentimentos, os mesmos autores 

defendem que há sempre um mecanismo dentro de cada ser social que faz com que haja o 

mínimo de controlo presente na exteriorização das emoções. Isto leva-nos a tocar numa 

questão que também será um «alvo» no nosso estudo, que é a questão do controlo e 

descontrolo. Esta virtual vigilância, que é o controlo, acaba por se instituir como um elemento 

indispensável, para evitar o risco, ou diminuir o mesmo, de forma a não desvirtuar as 

actividades miméticas. No nosso estudo em específico, será interessante percepcionar, através 

das observações, se esse controlo está presente ou não nos públicos do Sporting Clube de 

Espinho, e se estiver através de que mecanismo. Aqui referimo-nos ao mecanismo interior, 

traduzido no auto-controlo, e ao mecanismo exterior traduzido na necessidade, ou não, dos 

elementos que garantem a segurança do recinto intervirem. 

Quando nos referimos ao desvirtuamento das actividades miméticas, referimo-nos à 

possibilidade de pôr-se em causa, através de uma manifestação emotiva mais irracional, 

digamos assim, a segurança patente e exigida pela vida real. No caso de tal ocorrência se 

realizar, essa mesma manifestação excederá a especificidade patente neste tipo de actividades 

miméticas, o que poderá levar à degeneração do aspecto «sério», ou se quisermos do aspecto 

mais «desagradável» da vida social real, logo, a ordem social não estaria a ser mantida. Um 

exemplo muito prático ilustrativo desta situação é o “hooliganismo” que presenteia o futebol 

nos dias de hoje. 

Uma nota final em relação às actividades miméticas é que as actividades miméticas e 

tudo o que as rodeia, que já fomos referindo, funcionam como uma complementaridade à vida 

quotidiana (actividades não lúdicas) apelidada por Elias e Dunning de vida séria. Não se pode 

compreender uma sem a outra (Elias, 1992). 

Aplicando toda esta análise elisiana, que foi sendo teorizada, ao nosso objecto de 

estudo, é oportuno referir que é na prática do futebol, mas também na assistência ao 

espectáculo desportivo, que encontramos uma menor preocupação com a contenção da 

exteriorização dos sentimentos, ou seja, encontramos situações onde há maior e menor 

explosão de alegria e tristeza. Ao mesmo tempo, a compreensão dos modos como os 

indivíduos ocupam os seus tempos livres implica uma análise de como se dividem os tempos 

sociais de lazer e trabalho nas sociedades actuais. A partir da perspectiva de Dumazedier 

(1976), concluímos que o lazer constitui uma forma de fuga às obrigações e ao stress a que os 
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indivíduos se sujeitam muitas vezes, provocados tanto pelo trabalho como pela própria 

família.  

Depois de exposta a conceptualização das práticas de lazer, em geral, e das actividades 

miméticas, em particular, interessa agora procedermos a uma análise comparativa entre 

“tempo livre” e “lazer”, na medida em que é com alguma regularidade que ouvimos falar do 

uso do tempo livre e lazer como sendo a mesma coisa, mas não. Na verdade existem algumas 

diferenças já que “tempo livre, de acordo com os actuais usos linguísticos, é todo o tempo 

liberto das ocupações de trabalho.” (Elias, 1992, p.107). De facto, o tempo livre permite a 

criação de sensações que o mundo do trabalho e das obrigações, ou seja, as actividades não 

lúdicas, não permitem nem aceitam. Isto revela a importância do tempo livre nas sociedades 

contemporâneas, na medida em que possibilita o «extravasar» de sensações e emoções que 

não podem ser exteriorizadas no âmbito das actividades não lúdicas. Enquanto nestas 

actividades não lúdicas as leis sociais “menosprezam” a capacidade dos agentes sociais, 

levando com isso à criação de um conjunto de acções morais, o tempo livre “autoriza” a 

expressão de sentimentos, emoções e sensações fazendo do indivíduo o agente principal nos 

momentos e práticas de lazer. E é neste âmbito que o sujeito se liberta e efectua uma ruptura 

com o referido conjunto de acções morais, orientando o agente social para uma vida menos 

regrada e, por outro lado, mais descontraída. Pensamos ser óbvio que este tempo livre refere-

se ao tempo extra-laboral que engloba, em si mesmo, as actividades de lazer, que no caso 

específico do nosso estudo se refere à actividade futebolística.   

No caso das actividades de lazer são consideradas como tal as actividades de 

“repouso” (fumar, por exemplo), como as actividades que são destinadas à satisfação de 

necessidades primárias e secundárias, as sociabilidades entre os diversos indivíduos (ida a 

uma discoteca, por exemplo) e as actividades miméticas, que já referimos anteriormente (ida 

ao cinema, teatro, pintura, entre outras). Para outros autores, como Marx, referido por 

Dumazedier, o lazer constitui o espaço que facilita o desenvolvimento humano (Marx in 

Dumazedier, 1976). Já em relação a Proudhon, Dumazedier refere que é o tempo que permite 

as “composições livres” (Proudhon in Dumazedier, 1976). Para Augusto Comte o lazer é a 

possibilidade de desenvolver a “astronomia popular”, por exemplo, enquanto Engels pedia a 

diminuição das horas de trabalho “a fim de que todos tivessem tempo suficiente para 

participar dos negócios gerais da sociedade.” (Dumazedier, 1976, p.29). 

Podemos referir, ainda, perspectivas interessantes sobre esta temática, como a de 

Herbert Marcuse que, segundo Dumazedier nega a existência destas práticas designadas por 

lazer. Defende que este seria uma alienação, uma ilusão da livre satisfação das necessidades 
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dos indivíduos criada e manipulada pelas forças económicas da produção do consumo de 

massa, conforme os interesses dos detentores do poder e capital (Marcuse in Dumazedier, 

1976). No entanto, o determinismo desta perspectiva é bastante criticável uma vez que há uma 

completa abstracção da subjectividade dos indivíduos. Assim, e seguindo esta linha, a 

importância dos lazeres culturais na sociedade moderna refere-se ao facto de as actividades 

culturais se terem disseminado e vulgarizado como modo de preenchimento dos tempos de 

ócio, assim como a forma como se encara a cultura nos dias de hoje, em que as formas de 

entretenimento são vistas como expressões de sentido. 

As manifestações de lazer vislumbram-se, por vezes, no limite do descontrolo, como é 

o caso do estádio de futebol, que se apresenta como um espaço em que são permitidas 

explosões de sentimentos e manifestações vibrantes por parte dos públicos, que seriam 

reprimidas noutros espaços pelos mecanismos de controlo social, tal como postulam os 

autores Elias e Dunning (1992). Num cômputo geral estes mesmos autores referem que a 

busca da excitação acaba por constituir uma necessidade social e um processo que está 

presente na génese das sociedades complexas. Quando falamos em lazer falamos de duas 

vertentes que se relacionam com o conceito referido: a vertente lúdica e a vertente não lúdica. 

A dimensão lúdica refere-se aos tempos livres, dentro dos quais se pode englobar o fenómeno 

futebolístico; enquanto à dimensão não lúdica associamos a vida quotidiana, que comporta as 

responsabilidades para com o trabalho, para com a família, etc. Contudo, e comparando 

ambas as vertentes, consideramos que subsiste, actualmente, e de acordo com Elias e Dunning 

(1992), marginalização de actividades lúdicas (lazer) como a prática do futebol, em 

comparação com as não lúdicas que são vistas como mais úteis, como é o caso do trabalho. 

Porém, e indo de encontro à linha de raciocínio de Elias e Dunning (1992), pensamos ser 

indispensável assumir uma postura de igualdade entre as duas esferas sociais. Esta posição 

leva-nos a considerar as actividades de lazer como um fenómeno social com relativa 

autonomia independência mas, por outro lado, com relativa interdependência com as 

actividades não lúdicas.  

De um outro ponto de vista, podemos referir que no sistema de trabalho fordista o 

lazer apareceu como uma actividade dispensável e até inútil para os trabalhadores, na medida 

em que se considerava que o ritmo de trabalho imposto outrora não ligava bem com o factor 

prazer. O lazer como necessidade social apenas surgiu do desdobramento do mundo do 

trabalho, mais propriamente do mundo da produção industrial. Para que tal acontecesse dois 

aspectos mostraram-se decisivos: o tempo de trabalho e o conhecimento alienado acerca do 

conteúdo a produzir. De facto, quantas mais horas se trabalhava mais se produzia, e nessa 
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condição tanto o trabalhador como os que estavam dependentes dele não tinham tempo 

disponível, senão para as tarefas laborais. Paralelamente, a vida quotidiana passou a ser 

regulada e controlada, à semelhança do trabalho, já que qualquer actividade, fosse religiosa, 

social, cultural, encontrava-se subordinada ao tempo laboral. Esta conjuntura levou a que, a 

partir do séc. XX, os agentes envolvidos neste sistema (os subordinados) reivindicassem 

tempo para se dedicarem a outras actividades que não o trabalho, entre outras, as actividades 

desportivas.  

Em relação ao segundo factor que enunciamos e que se refere ao conhecimento 

alienado (conteúdo), consiste no facto de, não raras vezes, a finalidade de determinada 

actividade profissional não ser exposta de forma clara a quem a exerce, no caso os 

trabalhadores. Isto originou vozes de contestação, já que os subordinados começaram a sentir 

uma certa frustração por esta alienação, na medida em que se sentiam simples instrumentos ao 

serviço de uma máquina implacável de produção e não como participantes com importância 

para alcançar os objectivos definidos e propostos. Assim sendo, estes dois factores (absorção 

dos sujeitos quase total pelo tempo de trabalho e uma certa “obscuridade” no que toca à 

clarificação dos objectivos e finalidades que se pretende atingir) contribuíram, de forma 

gradual, para que as actividades não lúdicas, no caso o trabalho, fosse visto como algo não 

muito “apetecível” e desejado para o desencadear de emoções intensas, já que estas são vistas 

como incompatíveis com as práticas de cariz mais sério e racional que o trabalho exige. Na 

realidade, estas práticas mostram tendência para desenvolver junto do agente social um 

extremo auto-controlo no campo afectivo e emocional. Esta tendência é de tal forma vincada 

nos agentes sociais que acabam por agir dessa forma, mesmo fora do contexto laboral, como 

nos referem Elias e Dunning (1992). Este panorama leva-nos a considerar que os momentos 

de lazer são cada vez mais escassos nas sociedades actuais, sendo que essa tendência será para 

manter e, possivelmente, reforçar. 

Este pano de fundo que descrevemos conduz à necessidade cada vez maior de 

libertação do constante stress que pauta as actividades laborais, ou seja, de expulsar as 

emoções reprimidas pelo trabalho e pelas responsabilidades sociais e individuais. Trata-se 

nesta ideia de conseguir alcançar um equilíbrio entre prazer e obrigações, como corroboram 

os autores Elias e Dunnig: “ Podem observar-se movimentos opostos de equilíbrios deste tipo 

em certas áreas da vida contemporânea entre elas, no campo do lazer. (…) Representam uma 

interrupção moderada no manto habitual das restrições” (1992, p.105). Deste modo, podemos 

apurar que a busca da libertação das tensões parece ter tendência a aumentar à medida que a 

vida quotidiana (vertente não lúdica) se sente com maior intensidade. Apesar de todas as 
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actividades enumeradas e explicitadas, podemos acrescentar a actividade de assistência a um 

jogo de futebol, que constitui o espaço cujas nossas observações incidirão, já que é no estádio 

que mais facilmente, e de forma mais explícita, podemos verificar o libertar de pressão e 

tensão, ou seja, a busca pela excitação.  

 

1.6. O futebol como produção cultural e simbólica 

 

Se procedermos a uma análise no que diz respeito aos diferentes aspectos das 

actividades da cultura, encontramos uma distinção a três níveis principais: o primeiro ligado à 

criação e produção de bens e serviços culturais; o segundo surge associado ao modo como 

estes bens e serviços circulam na sociedade e as respectivas condições em que são 

disponibilizados aos consumidores. Por fim, encontramos um terceiro nível correspondente à 

recepção e consumo desses bens e serviços pelos públicos da cultura, ou seja, os 

consumidores.  

Assim, e pelo que acabamos de ver, o fenómeno futebolístico é segundo Marivoet 

(2002) uma produção cultural. Desta forma, é imperial falarmos do futebol enquanto cultura, 

já que esta prática desportiva constitui um dos muitos segmentos dessa mesma cultura. 

Interessa, desta forma, definirmos uma noção de cultura: “(…) aspectos das sociedades 

humanas que são apreendidos e não herdados. Esses elementos da cultura são partilhados 

pelos membros da sociedade e tornam possível a cooperação e a comunicação. Eles formam o 

contexto comum em que os indivíduos de uma sociedade vivem as suas vidas.” (Giddens, 

2004, p.22). Indubitavelmente que a cultura se inclui num campo amplo de acção, onde estão 

contempladas, praticamente, todas as actividades que os indivíduos realizam no seu 

quotidiano. Tudo é cultura. A cultura é social, na medida em que se funda nas relações 

estabelecidas entre indivíduos, logo a concepção do homem enquanto ser isolado não está 

contemplado na cultura. Nestas relações que se estabelecem entre os indivíduos procede-se, 

de forma consciente e inconsciente, formas de ser, pensar, agir, conhecimentos e hábitos. Se 

nos basearmos na perspectiva passada de cultura, encontramos um modelo hierarquizado em 

que nos era possível estabelecer uma divisão entre dois tipos de cultura: a cultura 

“dominante” e a cultura “dominada”. Em relação à “dominante” correspondia a alta cultura, 

digamos assim, que as práticas simbolicamente valorizadas eram a literaturas ou as artes. 

Nesta denominação de cultura apenas um número restrito de indivíduos conseguiam aceder, já 

que apenas os «melhores classificados» na hierarquia social é que lá chegavam. 
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No seio das culturas ditas “dominadas”, desengane-se quem, pelo facto de serem 

culturas “dominadas”, pense que existia por parte dos indivíduos que integravam estas 

culturas uma alienação total, assim como a dependência total perante a cultura “dominante”, 

apesar de esta exercer grande influência. Dentro destas culturas “dominadas” era-nos possível 

percepcionar dois tipos: A cultura de massas e a cultura popular. Em relação às culturas 

populares, a característica mais marcante era a ausência de “aura”, era uma cultura simples, 

produtiva e que se mantinha fora das lógicas economicistas. Em relação à cultura de massas, a 

correspondente à classe média contemporânea, esta é marcada pela reprodutibilidade, ao 

contrário da cultura “dominante” que prima pela raridade. A cultura de massas representa os 

produtos característicos das indústrias culturais e são vocacionadas para grandes porções de 

população. Uma prática cultural exige um praticante cultural, e esta cultura de massas 

representava isso, era um praticante cultural que interagia no quotidiano, sempre em busca de 

produzir (a já referida “vida séria”) mas também de usufruir do lazer, e de ocupar os seus 

tempos livres.  

E é neste âmbito que enquadramos o nosso estudo, através da assistência aos jogos do 

Sporting Clube de Espinho. É por aqui que regemos a nossa abordagem do futebol como 

prática cultural, como cultura, pois os públicos, hoje em dia, quando consomem algum 

espectáculo cultural não são meros assistentes, em relação neste caso específico ao fenómeno 

do futebol. As diversas formas de recepção do espectáculo cultural - que se verificam no 

estádio do Sporting Clube de Espinho – são produções culturais que exigem um “praticante 

cultural” e não um mero consumidor, como nos indica Teixeira Lopes (1998), que de resto 

vai, de certa forma, contra o postulado de Bourdieu que encara os agentes consumidores de 

práticas culturais, como meros consumidores. Nesta questão adoptamos a posição de Teixeira 

Lopes, pois os agentes sociais que assistem a um espectáculo cultural (como por exemplo um 

jogo de futebol) interagem com o que estão a assistir, a percepcionar, e interagem, inclusive, 

uns com os outros, e exteriorizam as emoções, as opiniões, não se limitam a ver de forma 

passiva e impávida. Por isto, consideramos, à semelhança de Teixeira Lopes (1998) que 

perante uma prática cultural (como a assistência a um jogo de futebol do Sporting Clube de 

Espinho) os agentes que nela estão inseridos não são meros consumidores mas sim 

“praticantes culturais”. 

Tal como temos vindo a procurar demonstrar o futebol é um fenómeno 

multidimensional que pode ser entendido a partir de vários planos de análise. Se, por um lado, 

constatamos que cada vez ganha uma maior centralidade na estruturação dos lazeres nas 

sociedades actuais; é também um fenómeno que cada vez mais pode ser visto pela sua 
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dimensão económica, enquadrado que está num período em que a globalização económica e 

cultural conhece um grande aprofundamento. Mas, a perspectiva que escolhemos atribui uma 

maior importância à compreensão da significância subjectiva do mundo do futebol nos 

indivíduos
1
, em especial, a centralidade do futebol naqueles que não o praticam fisicamente, 

mas vivenciam as emoções do fenómeno desportivo a partir da bancada. 

Podemos encarar o futebol, igualmente, como encenador de um ritual colectivo que se 

manifesta através da intensidade dramática, social e cultural com que se vive este fenómeno. 

Neste universo do futebol os rituais acabam por funcionar como “(…)uma combinação de 

simbologias, por meio das quais podemos estudar realidades mais amplas, que contextualizam 

o processo de formação do carácter de um povo e de suas manifestações emergentes” (Murad, 

2006, p.79). 

 É indubitável que o futebol é uma manifestação lúdico-desportiva, constituída por uma 

incontestável vertente simbólica. A estrutura que sustenta e envolve o futebol manifesta um 

funcionamento simbólico, de natureza mítica e religiosa. Aliás, todo o processamento do 

futebol se afigura ao de um ritual religioso. Temos como exemplo desta situação, a 

pluralidade de termos imputados a aspectos concernentes ao futebol, nomeadamente, as 

“grandes catedrais”, na alusão aos estádios e até mesmo o próprio campo de jogo é 

considerado divino; a “fé” clubística; os “milagres” realizados por equipas “pequenas”; ou os 

encontros desportivos que são experimentados como verdadeiras romarias populares. Na 

perspectiva de Huizinga (2003) o jogo e a religião são análogos, pois por um lado temos o 

estádio, o jogo e a actividade lúdica, e por outro lado, temos o templo, o culto e o ritual. E 

ambos os fenómenos desempenham uma função similar na sociedade. Este pressuposto é 

corroborado por Costa (1992) ao considera que a função recreativa do futebol no imaginário 

social não se cinge a uma simples busca de prazer e entretenimento.  

 Tendo em consideração que o futebol transporta consigo os valores da sociedade 

industrial, alicerçada na tríade rendimento/progresso/eficácia, o mesmo autor considera que 

este fenómeno ludo-desportivo, quando integra esses valores, fá-lo de forma admirável, 

trágica mas ao mesmo tempo festiva. Costa (1992) acrescenta, inclusive, que o desporto é 

mais «arrojado» quanto mais se representa como estrutura de compensação à vida “real”. A 

vida é demasiado apelativa e a impossibilidade de a “controlar” compele-nos, como refere 

Costa (1992), a tentar, de forma aparente, encontrar prazer em coisas com pouco significado. 

                                                 
1
 Procuramos compreender a prática desportiva como uma prática de lazer e, simultaneamente, um hábito 

cultural, “significa dizer que ela só se efectiva se na sociedade existirem valores que a defendam, que lhe dêem 

importância, e se os indivíduos aderirem a esses mesmos valores” (Marivoet, 2002, p.45). 
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Na realidade, toda a sociedade carece de reproduzir simbolicamente a sua identidade. E em 

toda a sociedade se outorga ao significado do “objecto mágico” o fascínio de nos revelar 

realidades que excedem a nossa realidade ordinária. O símbolo de uma equipa desempenha 

uma função semelhante ao do totem religioso, pois expressa uma pertença, o símbolo 

beneficia a congregação, a aliança e a efervescência colectiva.  

 Tendo por base a matriz analítica que proclama o funcionamento simbólico do futebol, 

Costa (1992) defende uma dupla função deste fenómeno: uma função ideológica e uma 

função utópica. Relativamente à função ideológica, o futebol pode interceder a três níveis: 

como um meio de inclusão social, de fundamentação da realidade sócio-política e ocultação 

das imperfeições da sociedade na qual ele opera.  

 Paralelamente a esta função, Costa (1992) refere uma funcionalidade utópica 

intrínseca ao fenómeno futebolístico. Segundo Paul Ricoeur (cit. por Costa, 1992), a utopia 

coloca a realidade em questão, ela é a representação de todas as potencialidades dum grupo 

que se encontram refreadas pela ordem presente. Costa (1992) considera que a utopia como 

reivindicação de uma realização “aqui” e “agora” e receptáculo de quimeras aglomeradas pela 

imaginação colectiva, quer assemelhar-se a uma escatologia, de certo modo já efectuada. 

Sendo assim, o futebol pode ser visto como uma grelha de leitura da sociedade e da sua 

condição histórica, como símbolo de superioridade através da expressão de uma sociedade 

alternativa, mais justa, alegre e cordial do que aquela em que coabitamos, equivalendo à 

ambição imensa do homem sobre algo que o excede. É no imaginário que o futebol nos 

possibilita idealizar esse mundo e, de certa forma, vivê-lo através de uma luta existencial até 

ao triunfo final, revelando a possibilidade de um desfecho feliz para o destino dos homens.  

 Tendo em consideração que o fenómeno futebolístico é deslocalizado do âmbito 

espaço/tempo da vida diária, e aceitando que a vida ordinária se inibe durante o tempo festivo 

desse ritual, Costa (1997) considera que o futebol é uma prática de tipo religioso, é uma 

experiência do sagrado. É a partir desta significação que Costa (1997) confere ao futebol um 

funcionamento ritual onde se presenciam rituais de morte trágicos e aparatosos, onde os 

diligentes praticantes e os adeptos do culto desportivo se encontram incessantemente em 

comemorações da morte, com a expectativa que a revivescência e uma vida mais forte sejam 

brevemente uma realidade. Como refere o autor, num jogo de futebol uma equipa vai 

forçosamente “morrer”. Temos um exemplo desta situação, na imprensa desportiva que utiliza 

expressões que aludem para isso mesmo, como “jogo de vida ou morte”, “passe de morte”, 

“fuzilou o guarda-redes”.  
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 Porém, esta comemoração de uma morte simbólica, representada no campo de jogo, 

não se limita a um simples culto da morte, mas também a uma oposição contra a mesma. Tal 

como refere Costa (1997) o futebol é uma contenda contra a morte e um mundo simbólico que 

procura demonstrar ao homem o rumo para vencer a morte e atingir a imortalidade. O futebol 

assemelha-se a um engendro humano para iludir a morte, pois é ridicularizando-a e 

excedendo-a que se consegue, ao nível do inconsciente, vencê-la e atingir a imortalidade. 

Existe algo de autêntico nesta conjectura, pois quando termina cada competição, cada jogo de 

equipa, independentemente do resultado, a “vida” é restabelecida no próximo jogo. Termina 

um ciclo desportivo e inicia-se um outro. E esta situação verifica-se tanto a nível de 

competições, como de um jogo para o outro. Assim sendo, Costa (1992) encerra que a 

funcionalidade mitológica do futebol, apesar do seu âmbito secular e da sua expressão 

profana, envolve um certo aspecto religioso de tipo vaticinador. Daí que possamos referir o 

funcionamento simbólico do futebol e denominá-lo de “ritual sagrado”. 

 

 

1.7. A gradual entrada das mulheres no mundo futebolístico  

 

 Tendo em conta a centralidade que o futebol assume, hoje em dia, na sociedade 

portuguesa e no contexto internacional, em geral, é de certa forma incompreensível e 

surpreendente o número reduzido de estudos neste campo de conhecimento. A participação 

televisionada ou in loco por parte dos públicos nos eventos de futebol, assim como a 

comunicação do conhecimento futebolístico e o sentimento de pertença a um clube, em 

paralelo com a prática do jogo, em si mesmo, acabam por desempenhar um papel de enorme 

relevância para milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo país e pelo mundo. Isto torna, 

indubitavelmente, o futebol numa das principais expressões culturais e simbólicas da 

modernidade, como nos dizem Coelho e Tiesler (2006).  

 Apesar de considerarmos, actualmente, que o futebol é uma prática, ou se quisermos, 

um fenómeno que é relacionado a uma prática predominantemente masculina, não podemos 

generalizar. Isto porque encontramos países como a China e os EUA, como referem Coelho e 

Tiesler (2006), em que o futebol feminino lidera e é superior ao masculino, ou, pelo menos, 

ostenta mais praticantes. Referindo, novamente, os EUA e apenas a título de exemplo, é de 

notar que o ranking da equipa de futebol feminina do mesmo país é superior ao ranking da 

equipa de futebol masculina. A equipa masculina ocupa o 13º lugar mundial, enquanto que a 

equipa feminina ocupa o 1º lugar do ranking (ver anexos 1 e 2). Podemos ainda enumerar 
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mais exemplos, que seguem também no mesmo anexo, como são os casos da Alemanha, 

China, Japão, entre outros, sendo que estes dois últimos países nem no top 15 de selecções 

nacionais masculinas constam.  

 Até 1970 a participação feminina no futebol e a própria importância que elas davam ao 

mesmo fenómeno era baixa e insípida. A partir de 1980, sensivelmente, a tendência alterou-

se. Nos últimos 30 anos as mulheres têm-se inserido gradualmente nesta prática social, e 

enquanto adeptas de futebol elas têm sido objectos de estudo, em especial na Grã-Bretanha, 

como afirmam Coelho e Tiesler (2006), contribuindo para o aumento exponencial de artigos e 

estudos académicos sobre a prática desportiva que é o futebol. No nosso país apesar de 

apresentarmos carência em relação a estudos sobre os espectadores do sexo feminino, 

alinhamos pela linha de Coelho e Tiesler (2006), ao afirmar que desde o Euro 2004, a 

afluência de públicos femininos aos estádios tem aumentado substancialmente. Podemos 

pensar nalgumas razões que tenham contribuído para isso, como o facto das instalações onde 

decorrem os espectáculos futebolísticos terem sido sujeitas a melhorias muito razoáveis, a 

questão dos acessos, o conforto que estes novos estádios fornecem, entre outras. Apesar disso 

o número de públicos do género masculino continua a impor-se ao género feminino e os 

responsáveis que tutelam o futebol, tanto em Portugal como no estrangeiro, devido a esse 

facto, têm levado a cabo estratégias para levar mais mulheres aos estádios. 

Indubitavelmente o fenómeno futebolístico é um fenómeno que tenta e atrai cada vez 

mais mulheres aos estádios, sendo esse um objectivo assumido pelo organismo que tutela o 

futebol internacional, a FIFA (Fédération Internationale de Football Association). O 

presidente desta instituição, Joseph Blatter chegou a proferir, inclusive, frases que tentaram 

incitar e motivar o género feminino a comparecer aos estádios, em que uma delas foi: “O 

futuro do futebol é feminino”. Apesar desta aparente tendência de mudança, o futebol 

continua a ser uma prática social marcadamente masculina. Como referem os autores, “ Um 

número maior de homens do que de mulheres continua a viver o futebol, mas, uma vez que as 

mulheres vivem com os homens, o impacto do futebol, para o bem e para o mal, não está 

limitado à parte masculina da sociedade. “ (Coelho; Tiesler, 2006, p.318).  

Na primeira sondagem realizada aos adeptos de futebol do sexo feminino, levada a 

cabo por Woddhouse em 1991, Coelho e Tiesler (2006) referem que a maioria das mulheres 

que assistiam aos jogos, nesse mesmo ano, eram indiferentes à possibilidade e à ambição de 

ver em aumentado o número de públicos do sexo feminino. Dezanove anos depois desta 

sondagem de Woodhouse, há uma conclusão importantíssima a reter e que constituiu uma das 

grandes contribuições deste autor, que se direcciona para o facto das atitudes dos homens, 
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confrontados com a relação futebol-mulheres, terem que ser moldadas e, progressivamente, 

transformadas, para que haja uma convivência social saudável e equitativa entre os dois 

géneros em contexto de futebol. Esta conclusão, que simultaneamente é uma crítica, surge 

depois de alguns autores como Richard Haines considerarem que as mulheres retiram energia 

ao futebol e à sua assistência (cit. por Coelho, Tiesler 2006).  

Segundo estes autores (2006), baseando-se na concepção de Claussen, considerar a 

maior parte do género feminino como indiferentes e como elementos estranhos ao futebol é 

como cair num erro característico dos anti-intelectuais, classificado segundo o mesmo autor 

de “estupidez no futebol”. O interesse crescente das mulheres pelo fenómeno futebolístico 

acaba por fornecer abordagens interessantes sobre os processos, se bem que instáveis e 

insípidos, da construção sociocultural da masculinidade, um tema pelo qual as mulheres não 

são indiferentes, visto que se deparam com uma sociedade que as “obriga” a lidar com os seus 

resultados no quotidiano. Curioso é verificar, por outro lado, que apesar das políticas 

educativas feministas virarem o seu enfoque para programas de apoio às raparigas nas 

actividades de lazer, deparamo-nos com o facto das actuais correntes feministas enfatizarem e 

apoiarem os programas especiais de apoio aos rapazes. Este facto sustenta-se, segundo Coelho 

e Tiesler (2006) pela sociedade cada vez mais exigir que os agentes sociais do género 

feminino lidem e se entrosem com os agentes do género oposto, permitindo assim uma 

integração social, e ao mesmo tempo, uma convivência e interacção social mais conseguida de 

ambos os sexos.  

Se analisarmos esta questão por um outro ponto de vista, percepcionamos que o 

futebol cada vez mais fornece, entre outras, duas capacidades pessoais e sociais com extrema 

importância – o controlo e o autocontrolo – que além de permitirem que os agentes sociais 

detenham uma autodeterminação, uma identidade pessoal e colectiva que os permita uma 

integração social satisfatória, por outro lado revelam-se importantes no que diz respeito à 

interacção, à convivência, à cordialidade e ao convívio entre agentes sociais do género 

feminino e masculino (Coelho; Tiesler, 2006). O que é certo é que estas questões relacionadas 

com o futebol interferem e afectam os agentes, de um modo geral, como referem Coelho e 

Tiesler: “Embora haja mais homens do que mulheres envolvidos no futebol como um 

importante fenómeno cultural, económico e social, a importância e impacto da experiência e 

eventos futebolísticos mediados e imediatos afectam a sociedade no seu todo.” (2006, p.320). 

Isto fundamenta-se na medida em que este é um fenómeno central na vida das pessoas, e 

como fenómeno central constitui o objectivo e objecto de inúmeros cientistas sociais. 
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1.8. Da subvalorização à emancipação do futebol enquanto objecto de estudo 
 

 

 Durante muito tempo a prática do futebol foi de certa forma subvalorizada enquanto 

objecto de estudo. Na nossa opinião, convergente com a opinião de João Nuno Coelho, 

Dunning construiu uma leitura correcta e extremamente actualizada acerca do que referimos: 

“Os sociólogos têm esquecido o desporto principalmente porque só alguns conseguiram 

distanciar-se o suficiente dos valores dominantes e das formas de pensamentos características 

das sociedades ocidentais para terem a capacidade de compreender o significado social do 

desporto, os problemas que este coloca ou o campo de acção que oferece para a exploração de 

áreas de estrutura social e do comportamento que, na maior parte das vezes, são ignoradas nas 

teorias convencionais.” (Dunning cit. por Coelho; Tiesler, 2006, p.320). Uma possível razão 

apontada por Coelho e Tiesler (2006) para esta subvalorização do futebol, enquanto objecto 

de estudo por parte das teorias sociais, centra-se na probabilidade das «elites» intelectuais 

relacionarem essa mesma subvalorização à ética do trabalho, que é um dos valores mais 

presentes e tidos em conta nas sociedades actuais, principalmente nas sociedades ocidentais. 

Por outro lado, o desporto enquanto objecto de estudo tende a ser mais «desvalorizado» em 

função de outras áreas de estudo como as artes, por não ser considerado uma prática que 

esteja conotada com a expressão pessoal e lúdica. Estas representações imperam também na 

comunidade científica, nomeadamente nas Ciências Sociais, contudo discordamos com o 

postulado atrás referido.  

O desporto, em geral, e o futebol, em particular, parece muitas vezes deixado de parte 

como objecto de estudo e reflexão sociológica, devido às representações dominantes sobre o 

fenómeno em causa. Representações essas que conotam o futebol como algo negativo e que o 

colocam sempre incluído num rol de características que, supostamente, não correspondem ao 

conjunto de dicotomias que sinaliza e releva os valores sociais que predominam na sociedade 

contemporânea. Essas dicotomias referem-se à oposição do “(…) por exemplo, trabalho a 

lazer, espírito a corpo, seriedade a prazer, etc.” (Coelho; Tiesler, 2006, p.320).  

Desde a fundação da Sociologia enquanto Ciência, esta encarreirou os seus caminhos 

em grande escala para os aspectos da vida apelidados de racionais, o que resultou no que 

temos vindo a referir, ou seja, numa produção escassa, incipiente e quase irrelevante no que 

concerne a questões ditas não tão racionais, como o divertimento, o jogo, o prazer, as 

emoções, tal como aponta Coelho e Tiesler (2006), que constituem, só, os aspectos nucleares 

do desporto em geral.  
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É com preocupação para os investigadores sociais direccionados para esta área, como 

é nosso caso, que percepcionamos a ideia concebida do desporto como algo invulgar, uma 

área temática que visa o lazer e, em simultâneo, o prazer, que acaba por envolver mais o 

corpo do que propriamente a mente, daí também ser considerada, supostamente, inferior às 

artes, por exemplo. Isto levou a que o desporto não suscitasse nem levantasse questões de foro 

sociológico tão relevantes como os casos da área política e económica, os tais aspectos ditos 

como «sérios da vida». Porém, estas ideias pré-concebidas, estas representações e valores 

sociais têm vindo a sofrer mutações, e tal como apontam Coelho e Tiesler (2006), teóricos 

como Riordan, Alvito ou o Alemão Manzenreiter têm fornecido alguma credibilidade ao 

aspecto desportivo, com maior enfoque para o futebol, considerando, e a nosso ver de forma 

muito assertiva e concordante com a realidade e que vai de encontro à nossa abordagem, que a 

relevância do futebol enquanto objecto de estudo surge quando se analisam de forma 

articulada as estruturas políticas e económicas como sendo estruturas que intervém 

directamente com o fenómeno futebolístico e vice-versa. Ou seja, também a estrutura do 

futebol intervêm, indubitavelmente, nestes campos mais amplos da sociedade como o campo 

económico e político. E são estes contributos, estes investimentos simbólicos “(…) 

constituídos pelas lealdades, pelas sociabilidades, pelas rivalidades, pelos rituais, que o jogo 

suscita nos seus milhões de «seguidores» fieis que desempenham papel fundamental na 

compreensão da centralidade social do futebol.” (Coelho; Tiesler, 2006, p.321). 
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II – O FUTEBOL COMO OBJECTO SOCIOLÓGICO: ENQUADRAMENTO DO 

PROBLEMA, MODELO ANALÍTICO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

 

2.1. Problema científico e modelo de análise 

 A temática central da nossa dissertação centra-se nos públicos e identidades sócio-

culturais da população da cidade de Espinho verificadas num contexto desportivo, no caso 

concreto o futebol. O desporto tem vindo a afirmar-se como um aspecto central na gestão dos 

lazeres nas sociedades ocidentais. Contudo, a investigação sociológica neste domínio pode 

ainda ser considerada incipiente, ainda para mais se pensarmos na projecção que o futebol tem 

nos meios de comunicação de massas, no valor económico que tem associado e na 

centralidade que adquire nos discursos quotidianos dos agentes sociais. Todos estes domínios 

são indicadores da relevância social que o desporto, e o futebol em particular, têm assumido 

na própria sociedade em geral, uma vez que como afirma João Nuno Coelho, “é inegável que 

existe uma profunda relação entre o futebol e a vida social” (2001, p.37). 

Neste sentido, o futebol é também um objecto de análise que nos permite fazer a ponte 

para a compreensão dos modos de organização das sociedades actuais, ou seja, é um 

fenómeno que nos permite analisar como o aprofundar da modernidade e das dinâmicas 

económicas tem profundos impactos ao nível da construção cultural das sociedades e as 

vivências das próprias cidades mais pequenas e periféricas. A partir desta perspectiva, 

podemos também encarar o futebol como um fenómeno social mais vasto, onde as dinâmicas 

globais mas, ao mesmo tempo, locais se encontram inscritas. Tal como defende Boaventura 

Sousa Santos, tanto podemos identificar o futebol como sendo um «localismo globalizado», 

como também reúne características de um «globalismo localizado» (Santos, 2006, p.393-399). 

Deste modo o desporto, em geral, é um óptimo campo de observação da sociedade, 

basta pensar no número de pessoas que os estádios de todo o mundo acolhem. Como nos diz 

Costa, é no universo desportivo “onde podemos encontrar elementos para estruturar modelos 

ideais de análise social (…) e modelos de acção através dos quais nós compreenderemos 

melhor o sentido da existência do homem e da sua integração na comunidade humana” (2001, 

p.101). Ou seja podemos encarar, de certa forma, o desporto como um espelho da sociedade, 

já que a forma como nos comportamos num estádio é igual à forma como nos comportamos 

no quotidiano, ou pelo menos à forma como nos comportaríamos no quotidiano, caso não 

tivéssemos noção que, ao estarmos inseridos num contexto social e cultural, é suposto termos 

determinadas posturas e comportamentos sociais. Sabemos, por exemplo, que não podemos 
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andar na rua, ou no emprego, ou nos recintos públicos com determinadas manifestações, 

como gritar, proferir asneiras, etc. Por isso defendemos, de uma forma ou de outra, que o que 

somos no estádio somos fora dele. O modo como o futebol é vivenciado pelos agentes sociais 

torna-se um importante vector de análise para a compreensão da centralidade do futebol na 

estruturação da identidade, uma vez que a emotividade associada à vivência do espectáculo 

faz com que os agentes se dispam da máscara que usam quotidianamente – como veículo de 

estandardização do self (Goffman, 1993) – para emergir de forma mais acentuada a essência 

das emoções e frustrações acumuladas nesse mesmo quotidiano. Deste modo, o «desporto é o 

espelho da sociedade», tal como afirma Costa (1992). 

Assim sendo, na abordagem sociológica realizada procuramos perspectivar, a partir do 

nosso microcosmos de análise, todas estas pequenas dimensões que constituem o universo do 

futebol. O Clube do Sporting de Espinho, objecto empírico por nós escolhido, constitui um 

campo de observação privilegiado uma vez que detemos uma certa familiaridade sobre as 

dinâmicas de funcionamento do próprio clube e sobre as dinâmicas de assistência por parte 

dos públicos. Interessa, assim, questionar: quais as motivações que levam os agentes sociais a 

frequentarem regularmente os jogos do Sporting Clube de Espinho? Assim como, analisar 

qual a influência da «mística» do clube na identificação dos agentes face ao mesmo e na 

construção de um discurso comum sobre o clube e o seu valor.  

A partir destas nossas interrogações iniciais, propomo-nos analisar as interacções 

sociais que ocorrem durante um jogo de futebol, nomeadamente entre elementos dos públicos, 

e destes face aos jogadores e outros elementos associados ao jogo como os árbitros, por 

exemplo; procurar compreender as motivações que levam os agentes a irem ao estádio; 

comprovar empiricamente, dados como a diferenciação de género quanto à presença no 

estádio; percepcionar até que ponto os públicos do Sporting Clube de Espinho acompanham o 

seu clube pelas diferentes zonas do país; como se caracterizam enquanto adeptos; descortinar, 

a partir da observação directa dos jogos, como se processa a gestão das emoções e as suas 

diversas manifestações por parte dos públicos, antes, ao longo e depois dos jogos; 

pretendemos, ainda, através da realização de entrevistas a alguns dirigentes do clube perceber 

até que ponto as suas ideias em relação aos públicos coincidem com as ideias desses mesmos 

públicos, e tentar encontrar no fundo, a partir dos públicos e a partir destes dirigentes, a 

existência ou não da «mística» do clube como factor determinante na ida por parte dos 

agentes sociais aos jogos do Sporting Clube de Espinho. 

Na prossecução destes objectivos pretende-se, no fundo, tentar perceber se existem 

agentes que vão ao estádio com uma maior regularidade encarando o futebol como algo 
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simbolicamente significativo, ou por outro lado, se a ida ao estádio se enquadra num ritual 

mais vasto de ocupação dos tempos livres, que se conjuga com múltiplas outras práticas de 

lazer (ir ao shopping, ao cinema ou a um museu).  

Nesse sentido algumas coordenadas hipotéticas orientam a nossa pesquisa. A primeira 

por nós formulada centra-se no facto de ser mais homens do que mulheres que frequentam os 

jogos do Sporting Clube de Espinho, bem como os públicos que frequentam os jogos do 

Sporting Clube de Espinho no seu estádio serem, na sua maioria, do Concelho de Espinho. 

Paralelamente, quisemos averiguar se os afiliados ao clube são, na sua maioria, pessoas mais 

velhas, e se por outro lado, os afiliados são pessoas do género masculino. Por outro lado, 

quisemos constatar o predomínio da tendência, por parte dos públicos, para frequentar os 

jogos do Sporting Clube de Espinho sozinhos ou acompanhados e se essa variável depende da 

idade, ou seja, se os mais velhos deslocam-se ao estádio com maior frequência sozinhos, do 

que os mais jovens. Outra das nossas coordenadas hipotéticas refere-se ao facto da afiliação 

ao clube variar em função do nível de escolaridade, isto é, se os adeptos com um nível de 

escolaridade mais baixo são os que mais mostram predisposição para se afiliarem ao clube. 

Por outro lado, pretendemos confirmar que as motivações que levam os adeptos ao estádio 

são distintas consoante o grau de afiliação, o que se traduz na ideia de que os sócios são os 

que mais assistem aos jogos por ligação ao clube (paixão e amor ao clube). Por fim, 

formulamos a hipótese, segundo a qual a relação dos adeptos com o clube depende do grau de 

afiliação, isto é, de todo o tipo de públicos que assiste aos jogos do clube, os sócios são os que 

mais frequentemente consideram o Sporting Clube de Espinho como o clube do seu coração. 

 É de realçar um pormenor importante e que se refere à não formulação de qualquer 

hipótese teórica referente, de forma directa e clara, às identidades. Contudo, tal como fomos 

referindo ao longo do enquadramento teórico identidade é um elemento que provém de vários 

aspectos. No caso do nosso objecto de estudo a identidade pode ser percepcionada através de 

aspectos como a motivação que leva à frequência dos adeptos aos jogos, como a relação que 

os adeptos têm com o clube e como a afiliação que estes têm ao clube. Estes são elementos 

que constam nas nossas hipóteses teóricas e que abordamos empiricamente, estando, de forma 

latente, presente a construção de uma identidade que faz com que haja uma união em torno do 

Sporting Clube de Espinho. 

 Neste seguimento apresentamos o modelo de análise do nosso estudo e correspondente 

esquema. 
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Figura 1 - Modelo de Análise 

 

 

Após a construção e interpretação deste esquema podemos referir que o conceito 

central da nossa dissertação é o desporto, partindo do qual tecemos um conjunto de 

considerações que nos conduzem à construção de uma teia conceptual mais vasta. Assim, 

dentro do panorama desportivo optamos por centrar o nosso estudo nas práticas desportivas, 

nomeadamente no futebol. No que concerne ao futebol consideramos pertinente abordá-lo 

enquanto uma prática que engloba diferentes universos de análise. Neste sentido, 

perspectivamos o futebol enquanto jogo, ritual e cultura. Aqui fazemos uma abordagem 

tripartida sobre o fenómeno em causa, em que de forma sintética podemos relevar que o 

futebol enquanto jogo se centra mais no espectáculo do jogo em si, o espectáculo que se 

verifica no terreno de jogo. No que toca à cultura é de realçar que o futebol contém, em si 

mesmo, uma carga cultural enorme. Isto, porque, sendo o futebol uma prática de lazer, 

encontra-se, por isso, num campo mais vasto que é a cultura, logo serão indissociáveis futebol 

e cultura. Podemos ainda perspectivar o fenómeno futebolístico como ritual, na medida em 

que o jogo é passível de deter e assumir perspectivas que vão para além do real e do 

objectivo. De facto, há um conjunto de simbologias inerentes ao futebol que fazem com que 

este seja visto, igualmente, como um ritual. Isto levou a que autores se pronunciassem sobre 

esta questão, havendo quem compare o futebol à religião (Costa, 1997).  

Não menos importante, nestas questões relativas ao futebol, emerge a questão do 

público, e que de resto é um dos «ingredientes» indispensáveis ao futebol para este fenómeno 
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ter alcançado, hoje em dia, o mediatismo e a enorme adesão por todos reconhecida. A este 

respeito verificamos que esta prática desportiva não se constituía um fenómeno com um 

alcance e com uma magnitude social tão ampla se o futebol não se assumisse como uma 

simbiose perfeita em termos de espectáculo. Isto é, o futebol, enquanto prática desportiva, 

apresenta-se por si só como um espectáculo e por outro lado, este espectáculo é abrilhantado 

pela riqueza das interacções e dinâmicas sociais que extrapolam as quatro linhas 

delimitadoras do jogo. Num outro patamar de análise, verificamos que o futebol envolve a 

construção de laços afectivos, extensos que se traduzem na denominada sociabilidade 

emocional. O futebol conduz a uma componente relacional, que por sua vez, origina relações 

de empatia das quais emergem manifestações afectivas e emotivas, unindo os sujeitos a uma 

mesma comunidade, ou instituição, no caso o Sporting Clube de Espinho.  

Intimamente relacionado com esta sociabilidade emocional temos a identidade. Ao 

termos em linha de conta as questões relativas à construção de uma identidade, é inevitável 

referirmos que as questões inerentes à sociabilidade emocional são influenciadas pela 

identidade individual e colectiva dos agentes sociais, e vice-versa. Com isto pretendemos 

dizer que cada indivíduo constrói e desenvolve uma identidade que é, em grande parte, 

influída pelas questões adjacentes à sociabilidade, em particular a sociabilidade emocional, 

que cada indivíduo incorpora ao longo da sua vida e convivência social. Assim, ao analisar as 

dinâmicas inerentes ao desporto, compreendemos que este incorpora vários quadrantes da 

vida social dos sujeitos. O fenómeno desportivo, em geral, permite, na realidade, a construção 

de uma identidade pessoal, como já referimos, tendo por base os gostos, valores, normas e 

crenças dos sujeitos. Por seu turno, todas estas componentes estruturam a construção do 

habitus, tal como definimos anteriormente. Inerente às questões do habitus encontram-se as 

questões, que segundo Pierre Bourdieu (2003) proporcionam a construção de diferentes 

campos, nomeadamente o social, económico, cultural e simbólico. A edificação dos referentes 

campos traduz-se na detenção de diferentes capitais por parte dos sujeitos, sendo que estes 

capitais diferenciados impactam de forma distinta nas práticas de lazer dos sujeitos.  

Tendo por base a identidade construída e expressa pelo habitus torna-se claro que as 

questões relativas às práticas de lazer incorporam, antes de mais, a construção de uma rede de 

sociabilidades emocionais, sendo determinante a ambiência afectivo-emocional e, por 

conseguinte, o ambiente social particular (Maffesoli, 1988) vivido no estádio apresenta-se 

como um elemento sedutor para os indivíduos que partilham este mesmo gosto lúdico. Esta 

“magia” leva a que os públicos/adeptos entendam o futebol como uma prática de lazer por 
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excelência, não descurando que a vincada componente afectiva deste desporto pode fazer com 

que os indivíduos compreendam o futebol como uma “paixão”. 

No âmbito das questões relativas à identidade importa ainda referir os aspectos 

referentes à pertença clubista. Este fenómeno expressa-se através da identidade clubistica, 

onde a identificação e o sentimento de pertença se assumem como um vector importante na 

construção da identidade dos sujeitos. Aqui, a questão da identidade apresenta-se como uma 

identidade pessoal e colectiva, tal como referimos anteriormente de forma sintética, e 

estrutura os elos de ligação entre os indivíduos e o próprio clube. Tendo por base esta 

construção identitária, podemos verificar a presença de uma “mística”, sendo esta composta 

por características específicas de cada clube que fazem com que cada adepto sinta o clube ao 

qual pertence como algo “místico”. Isto acaba por promover a diferenciação entre os diversos 

clubes existentes. 

Num outro patamar conceptual torna-se necessário abordar as práticas culturais, com um cariz 

comparativo, dos dois tipos de práticas que conceptualizamos, nomeadamente as actividades 

miméticas e actividades não lúdicas. 

No que respeita às actividades miméticas, estas assumem-se como um momento no 

qual os sujeitos libertam tensões provocadas pelas actividades não lúdicas, actividades estas 

que são compostas pelas vivências quotidianas, em geral, e em particular, as actividades e/ou 

ocupações que com elas trazem deveres e responsabilidades nos campos familiar, 

profissional, etc. Neste sentido, estas actividades assumem-se como pequenos momentos de 

prazer que os indivíduos necessitam para conseguir o equilíbrio emocional, sendo esta 

“libertação” fundamental uma vez que as actividades ditas “sérias” inibem e reprimem a plena 

expressão das emoções, tal como nos dizem Elias e Dunning (1992). 

Em suma: o desporto, em geral, e o futebol, em específico, apresentam-se como uma 

prática que possibilita a partilha de experiências entre os agentes que advém de um conjunto 

de sentimentos e cumplicidades comuns a eles. Posto isto, cabe-nos referir que o vínculo 

social (sujeito-clube) denotado pelos adeptos nas relações de interacção recíprocas funciona 

com base num processo gradual de identificação e pertença para com a instituição desportiva 

em causa, no caso, o nosso objecto de estudo, o Sporting Clube de Espinho. 

 

2.2. Procedimentos metodológicos 

 

Qualquer objecto de análise que possamos escolher implica necessariamente um 

conjunto de decisões importantes no sentido de dar respostas às interrogações que motivam 
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essa mesma investigação. O momento da escolha dos caminhos a seguir afirma-se como o 

espaço onde pensamos quais as melhores estratégias de pesquisa para atingirmos os 

objectivos que nos propomos. Deste modo, o estudo dos públicos dos jogos do Sporting Clube 

de Espinho requer uma abordagem ampla do ponto de vista das técnicas a accionar. No 

mesmo sentido, ao propormo-nos compreender as dinâmicas e os sentidos da afluência aos 

jogos deste clube iniciamos uma abordagem que cruza a extensividade dos dados a recolher e, 

ao mesmo tempo, a qualidade destes.  

Desta forma, e com o intuito de respondermos a nível empírico aos objectivos a que 

nos propusemos, enveredamos por um cruzamento de estratégias de investigação. Ao 

paradigma qualitativo estão associadas características de pesquisa como a descrição, 

compreensão e explicação, características fulcrais para um tipo de pesquisa que se baseia na 

interpretação e exploração dos dados recolhidos. Partindo dos objectivos que moveram a 

nossa investigação considerámos que os princípios metodológicos qualitativos se revestiam de 

grande adequação na captação dos significados e do simbolismo atribuídos em torno do nosso 

objecto de estudo. É um paradigma que, comparativamente ao quantitativo promove um 

maior contacto e interacção entre o investigador e o(s) objecto(s) de estudo, o que 

consideramos ser uma mais-valia analítica face à pesquisa científica desenvolvida. Segundo 

Godoy(1995), uma pesquisa de foro qualitativo reúne um conjunto de características que 

devemos reter: o ambiente natural como fonte fornecedora dos dados e o investigador como o 

instrumento fundamental para recolher esses mesmos dados; o carácter descritivo que está 

inerente a este tipo de pesquisa; o significado que as pessoas atribuem às coisas e à sua 

própria vida, que deve constituir a principal preocupação do investigador; e o carácter 

indutivo associado a este tipo de pesquisa. Perante a nossa pretensão de análise, a 

desmistificação de cenários de interacção que envolvem a motivação e partilha dos agentes 

sociais implicados, no caso específico do Sporting Clube de Espinho, a aplicação de técnicas 

qualitativas sugerem-nos um enriquecimento empírico. O investigador deve, porém, 

abandonar o senso comum e alguns pressupostos pré-concebidos em relação à realidade social 

que está a estudar, oriundo de uma possível familiarização com o objecto de estudo. Os 

investigadores que optam por esta abordagem não devem fazer julgamentos nem devem 

deixar que as suas crenças influenciem a pesquisa, tal como nos indica Goldenberg (2003).  

Na fase da recolha dos dados a investigação é descritiva sendo os materiais recolhidos 

controlados e revistos na totalidade pelo investigador. Os dados são recolhidos em contexto 

natural e, posteriormente, complementadas pelas informações oriundas do contacto directo 

que se estabelece com o objecto de estudo. Para alcançarmos os objectivos a que esta 
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abordagem se propõe é recomendada uma ampla familiarização com o ambiente, com as 

pessoas e outras possíveis fontes de dados, sem contudo perder o controlo. É fundamental 

manter um mínimo de distanciamento com tudo o que são percepções pré-concebidas que se 

materializam com a observação directa e entrevistas contempladas no nosso processo de 

investigação e que têm subjacente uma maior proximidade com o objectivo de estudo. E esta 

foi, de facto, a postura que durante este estudo tentamos manter, reconhecendo, porém, que 

nem sempre foi fácil, dado ao elevadíssimo grau de familiariedade que revelavamos com o 

objecto de estudo. 

A investigação qualitativa tem vindo a encontrar ao longo dos tempos, no que toca à 

sua aceitação científica algumas resistências proveniente principalmente dos positivistas. 

Estes alegam que a abordagem qualitativa apresenta como principal problema a 

generalização, já que estes argumentam que numa abordagem destas os dados não são 

passíveis de generalização por considerarem que a investigação qualitativa se debruça pelo 

local ao invés do universal, originando falhas nas posteriores análises. Tentamos reduzir estas 

possibilidades de ocorrência na investigação que conduzimos, por forma a que, a recolha e 

tratamento de dados traduza a maior proximidade possível com a realidade em estudo, ou 

seja, os públicos do Sporting Clube de Espinho. Este argumento de impossibilidade de 

efectuar generalizações não é válido na óptica de Marcelo Vieira (2004) considerando que a 

generalização pode ser feita,  alegando, para isso, que o facto das duas situações ao serem 

comparadas, possuem características em comum o que gera um maior grau de validade e 

confiança. 

O paradigma quantitativo, também por nós usado na investigação procura uma análise 

quantitativa das informações para que os resultados se constituam medidas precisas do 

objecto de estudo. Esta permite análises estatísticas e utiliza instrumentos específicos, através 

dos quais se podem estabelecer relações causais, questão que se associam de igual forma à 

realização da nossa investigação. Considerámos relevante introduzir esta técnica quantitativa 

na estratégica metodológica por nós accionada, na medida em que nos possibilitou obter 

dados e efectuar os cruzamentos estatisticos que nos pareceram fundamentais para responder 

aos objectivos inerentes a este trabalho de investigação. Esta abordagem mostrou-se 

importante para o nosso estudo, ja que é uma abordagem apropriada para medir opiniões, 

atitudes e preferências, que no presente estudo considerámos não poder ser descurado. A 

partir destas técnicas é possível criar modelos capazes de indicar se uma pessoa terá uma 

determinada opinião ou agirá de determinada forma, isto com base em características 

observáveis. No entanto, a investigação quantitativa não é apropriada para entender os 
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“porquês” dos objectos em estudo, tendo sido com base desta carência da técnica em questao, 

que decidimos utilizar uma abordagem mista, de forma a haver complementaridade. As 

questões devem ser directas e facilmente quantificáveis, sendo que a amostra deve ser 

alargada o suficiente para possibilitar uma análise estatística fiável. Neste sentido, este 

pressuposto encontra-se patente na presente indagação, pelo que foi nossa pretensão alargar a 

análise a um número de indíviduos, que assegurassem a veracidade do estudo e as 

generalizações daí resultantes.  

Quando posta a questão do uso de ambos os paradigmas, como acontece no presente 

estudo que faz uso de uma estratégia metodológica mista, podemos dizer que o paradigma 

qualitativo e quantitativo não se excluem, embora difiram quanto à forma, o que por sua vez 

não impede o uso de ambas. Isto é, apesar de podermos estabelecer um contraste entre os 

métodos quantitativo e qualitativo não podemos afirmar que se opõem e excluam mutuamente 

como instrumentos de análise.  

Alguns autores designam a convergências dos dois paradigmas por triangulação. Neste 

processo há que ter em linha de conta que na fase de recolha da informação a interacção entre 

os dois métodos é reduzida mas que na fase de conclusão eles acabam por interagir e 

complementarem-se. Esta complementaridade pareceu-nos adequada ao estudo que levámos a 

cabo, uma vez que, por via de formas distintas conseguimos atingir um elevado grau de 

conhecimento face ao objecto de estudo, em que a utilização de ambos os métodos acaba por 

colmatar aquilo que utilizando apenas um se poderia traduzir em significativas limitações. 

Além disso, ao usarmos esta combinação de técnicas qualitativas e quantitativas obtemos 

vantagens como: 

- Identificar as variáveis específicas pelos métodos quantitativos enquadrados com uma visão 

global do fenómeno em estudo proporcionado pelos métodos qualitativos; 

- Completar um conjunto de factos e causas associadas ao uso da metodologia quantitativa 

com uma visão da dinâmica da realidade social; 

- Enriquecer constatações obtidas sob condições controladas com dados recolhidos dentro do 

contexto natural em que ocorreram; 

- Reafirmar a validade e fiabilidade das descobertas pelo emprego das técnicas de foro 

qualitativo e quantitativo. 

No nosso estudo, ao integrarmos uma lógica de investigação mista obtivemos, por um 

lado, a vantagem de explicitar todos os passos da investigação, e por outro lado, a 

oportunidade de prevenir a interferência da subjectividade do investigador nas conclusões 

obtidas. Para que a nossa investigação alcançasse o objectivo pretendido e para que fosse 
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aceite na comunidade científica, foi necessária a constante correcção e adaptação dos 

instrumentos de investigação no decorrer do processo de pesquisa de forma a obtermos os 

resultados mais fiáveis e válidos possíveis. Não podemos nunca, de igual forma, deixar de 

manusear de forma responsável os objectos, alvos de estudo, e acontecimentos relacionados 

e/ou decorrentes desses mesmos objectos. Além disso, outro cuidado que não descurámos no 

nosso estudo foi o controlo da subjectividade, para que os sujeitos inquiridos e entrevistados 

pudessem exprimir livremente as suas opiniões e percepções, indo de encontro ao respeito 

pelos valores e responsabilidades que é exigido ao investigador perante si mesmo, assim 

como perante os seus pares.  

Outro elemento fundamental que tivemos em conta durante o processo da nossa 

investigação foi o procedimento ético. Desta forma, foi para nós uma questão primordial o 

facto do cientista social apresentar uma atitude ética perante a população a estudar 

clarificando sempre o pressuposto da pesquisa, identificando a sua identidade. Paralelamente, 

e enquanto sociólogos e investigadores sociais, coube-nos o papel de elucidar os indivíduos 

que participaram no estudo quanto ao fim dado às informações recolhidas e à voluntariedade 

da prestação de informações para o trabalho desenvolvido.  

Paralelamente, não descurámos nunca a importância central da intencionalidade dos actores 

sociais inseridos na investigação, a complexidade e a fluidez dos processos implicados no 

desenvolvimento da acção social que o estudo exigiu.   

Deste modo, o estudo dos públicos dos jogos do Sporting Clube de Espinho exigiu 

uma abordagem ampla do ponto de vista das técnicas accionadas. No mesmo sentido, ao 

propormo-nos compreender as dinâmicas e os sentidos da afluência aos jogos deste clube 

iniciámos uma abordagem que cruzam a extensividade dos dados a recolher, mas ao mesmo 

tempo a qualidade destes. Contudo, pensamos que num primeiro momento de aproximação à 

realidade empírica tornou-se importante um trabalho de contextualização e reconhecimento 

das principais dinâmicas de funcionamento da assistência aos jogos. Assim sendo, a 

observação directa foi um dos primeiros instrumentos por nós accionados, tendo em vista a 

captação das principais dinâmicas do momento da assistência ao jogo em si. Trata-se de uma 

técnica que se baseia na observação visual e que se constitui como a única técnica de 

investigação social, “(…) que captam os comportamentos no momento em que eles se 

produzem e em si mesmo, sem a mediação de um documento ou de um testemunho.” (Quivy; 

Champenhoudt,1992, p.196).  

As observações sociológicas, em geral, dirigem o seu enfoque para os 

comportamentos dos actores sociais envolvidos no estudo, já que exibem fundamentos 
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culturais e ideológicos que em contexto controlado, a nível da investigação, podem não ser 

percepcionáveis, assim como os seus processos de relações sociais. Desta forma, a opção pelo 

uso da observação directa na nossa investigação foi ponderada e escolhida pelo facto de 

ambicionarmos observar os públicos em contexto de jogo, de forma a captar comportamentos, 

reacções, atitudes, transformações de posturas e posicionamentos em contexto natural e não 

controlado.  

Desenvolvemos assim uma observação directa não participante que implica que o 

investigador social não participe na vida dos actores sociais que observa, mantendo, por isso, 

uma observação exterior e discreta. A nossa pretensão era que os actores sociais não 

soubessem que estavam a ser observados, para não se sentirem «controlados», para assim 

obtermos atitudes, comportamentos e posturas mais ricas para a posterior análise 

correspondente. Optámos por fazer as observações durante duas horas, sensivelmente. 

Noventa minutos que é o tempo de jogo, e durante esse tempo captarmos tudo o que fosse 

possível de captar e que fosse de encontro aos nossos objectivos e ambições, e captar o tempo 

de intervalo, de forma a percebermos como os actores sociais em tempo de pausa do jogo 

como se movimentavam e se posicionavam. Considerámos pertinente observar também os dez 

minutos que precediam ao jogo e outros dez minutos depois de findo o jogo. Com isto 

contávamos perceber se as posturas, comportamentos, sistemas de relações que verificávamos 

durante o jogo, se estendiam no pós-jogo e na fase de pré-jogo. (Ver Anexo 3) 

Optámos, de igual forma, pelo recurso às grelhas de observação pormenorizadas de 

forma a estabelecer, de forma mais consistente e sistemática, as categorias de análise, bem 

como as dimensões e indicadores, para não corrermos o risco de nos desviarmos daquilo que 

nos interessava realmente.(Ver Anexo 3) Assim, teríamos uma fonte mais sustentada para 

analisarmos o que nos propusemos analisar. Por outro lado, a análise efectuada acabou por se 

tornar mais simples ou facilitada, na medida em que, ao usarmos as grelhas de observação 

obtivemos um nível de organização de informação que sem as grelhas não seria possível 

obter. O accionar desta técnica permitiu-nos também uma caracterização, sempre subjectiva 

por parte do investigador, de quem são realmente os públicos dos jogos do Sporting Clube de 

Espinho. 

Paralelamente, procurámos levar a cabo uma análise de fontes documentais acerca de 

aspectos como o número de espectadores que em média frequentava o estádio (que 

praticamente foi inexistente), que o clube nos pôde disponibilizar. Este trabalho ganha grande 

importância no sentido em que nos fornece a possibilidade de enquadrar o conhecimento já 

existente por parte do clube sobre os públicos. Tal como já apontámos, este conhecimento 
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prévio, mais ou menos fiável, sobre os públicos que frequentam os jogos do estádio do 

Sporting Clube de Espinho permitiu-nos uma aproximação às fases seguintes de investigação.  

Uma vez que lidamos com um público alargado (algumas centenas por jogo) a 

utilização do inquérito por questionário afirmou-se como o melhor instrumento de recolha de 

informação junto dos públicos. Esta técnica permitiu ao investigador colocar uma série de 

perguntas que possibilitaram uma caracterização relativa à situação familiar, profissional, 

sociodemográfica, além de permitir sondar o inquirido no sentido de percepcionar qual, “(…) 

a sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao 

seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou 

ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos investigadores.” (Quivy; 

Champenhoudt,1992, p.188). O uso desta técnica no nosso estudo, prende-se com o facto de 

abarcar um número representativo da população-alvo a inquirir. Para tal procedemos à 

construção de um plano amostral de forma a garantir que essa representatividade fosse 

assegurada.  

Neste sentido aplicamos 100 inquéritos a uma população que ronda entre os 400 a 500 

actores sociais por jogo. Pensamos que, ao aplicar os inquéritos a um número de pessoas a 

rondar as cem, conseguiríamos obter uma amostra minimamente representativa, tendo em 

conta os nossos objectivos e hipóteses teóricas. Como não dispúnhamos de qualquer base de 

sondagem pensamos não se apropriar a construção de uma amostra probabilística. Desta 

forma, decidimos enveredar pela amostra não probabilística. Inicialmente pesamos construir a 

nossa amostra usando a amostra não probabilística aleatória. Contudo, e como a priori não 

tínhamos nenhuma lista de pessoas que frequentavam o estádio, aliado ao facto de não 

pudermos correr o risco de inquirir indivíduos que nem sequer frequentam os jogos, 

desistimos da ideia deste tipo de construção da amostra. Há que realçar um pormenor 

importante, é que decidimos inquirir os públicos fora do contexto do jogo, na medida em que 

pensamos não ser adequado, nem para nós investigadores, nem para os inquiridos. Isto porque 

levamos a cabo observações, logo seria extremamente difícil conciliar ambas as técnicas no 

mesmo espaço e em simultâneo. Por outro lado, achamos não ser adequado do ponto de vista 

do inquirido, porque durante um jogo os públicos estão atentos ao mesmo podendo, por isso, 

não prestar grande atenção às perguntas por nós colocadas, enviesando em último caso o 

inquérito por haver a possibilidade de não responderem ao que se pretende.  

O mais indicado seria a construção da amostra não probabilística intencional, isto 

porque antes de aplicarmos os inquéritos questionávamos os indivíduos se eram 

frequentadores dos jogos do Sporting Clube de Espinho, e só nesse caso é que avançávamos 
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com a aplicação do inquérito. Ou seja, a amostra intencional permitiu, a nosso ver, ser a 

melhor forma de levar a cabo a aplicação dos inquéritos, já que tínhamos de ter a certeza que 

eram os públicos que procurávamos.  

O inquérito por questionário que aplicámos foi de administração indirecta, apesar da 

extensividade reconhecida deste instrumento de investigação acreditamos que este também é 

um instrumento que nos permitiu obter uma certa qualidade na análise dos dados recolhidos. 

Assim sendo, se num primeiro momento procuramos caracterizar extensivamente os agentes 

ao nível da sua composição sociodemográfica, num segundo momento do inquérito pensamos 

ser importante aferir as práticas de lazer e os modos de ocupação dos tempos livres dos 

agentes inquiridos. Paralelamente deixámos um maior espaço para a subjectividade dos 

agentes numa última parte do inquérito, que teve como objectivo principal compreender a 

ligação afectiva entre os agentes e o clube, ou seja, por via de questões mais abertas procurar 

deixar que os agentes expressem o que representa o clube para eles. (Ver Anexo 4) 

Ao mesmo tempo que nos propusemos conhecer de um modo mais extensivo os 

públicos do Sporting Clube de Espinho, quisemos também conhecer de um modo mais 

aproximado as percepções, de um ponto de vista mais profissional, em relação à vivência dos 

agentes sociais que frequentam os jogos e que fazem parte do quotidiano do clube. Assim 

sendo, num último momento do trabalho empírico realizámos algumas entrevistas, que nos 

permitissem aprofundar algumas dimensões que surgiram com os inquéritos. Esta técnica 

distingue-se das outras, nomeadamente da técnica do inquérito, na medida em que privilegia a 

comunicação entre investigador e investigado (s), assim como a interacção humana. Esta é 

uma técnica que promove um alto nível de contacto entre entrevistador e entrevistado, em que 

este último tem a oportunidade de exprimir as suas ideias, percepções e interpretações sobre 

determinado acontecimento ou situação, abonando a entrevista com alto grau de autenticidade 

e profundidade, como nos refere Quivy (1992).  

No contexto do nosso trabalho, a entrevista, permitui-nos junto de quatro dirigentes do 

clube, percepcionar de que forma estes encaram as dinâmicas associadas à assistência aos 

jogos por parte dos públicos. De certa forma trata-se de corroborar ou não através da 

entrevista junto dos dirigentes, dados que obtívemos com a aplicação dos inquéritos aos 

públicos que frequentam os jogos do Sporting Clube de espinho. Estas entrevistas, com um 

carácter semi-directivo, permitiram-nos compreender dados como o papel do clube na cidade 

e que, desta forma, nos ajudaram a definir a «mística» do clube – elemento-chave de 

compreensão das dinâmicas relacionais entre o clube e os seus adeptos. (Ver Anexo 5) 
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O fundamento da escolha da entrevista semi-directiva ( a técnica mais utilizada na 

investigação social) como tipo de entrevista a usar neste âmbito, prende-se com o facto de 

este tipo de técnica permitir ao entrevistado falar com um relativo grau de liberdade. 

Concebemos aos dirigentes uma abertura relativa para responder às perguntas colocadas, sem 

contudo o deixar afastar muito do pretendido, e não correspondemos de forma rígidas ao 

guião, visto que os directores ao responderem a uma pergunta, por vezes respondiam a mais 

do que uma de forma involuntária. Apesar disso, não interrompemos os entrevistados, quando 

esse facto ocorria, já que não foi necessário.   

Como técnica complementar das entrevistas, utilizámos a análise de conteúdo que 

consiste em construir análises temáticas para alguns dos temas centrais abordados nas 

entrevistas. Para isso, “São identificados os corpus centrais da entrevista a analisar em 

profundidade e, com recurso à identificação e à contagem de categorias e subcategorias, faz-

se uma análise de conteúdo temática.” (Guerra, 2006, p.83). Foi esta análise que levámos a 

cabo e com o intuito de tratarmos a informação obtida, através das entrevistas, de uma forma 

consistente com base em categorias de análise para assim, obtermos conclusões e análises 

mais aprofundadas e assertivas. (Ver Anexo 17 e 18) Acabamos por fazer um esforço durante 

a entrevista de fazer surgir o número máximo possível de informação para a posterior 

reflexão, que serviu para termos à nossa disposição material para uma análise sistemática de 

conteúdo, de forma a responder, “(…) às exigências de explicitação, de estabilidade e de 

intersubjectividade dos processos.” (Quivy; Campenhoudt,1992, p.195).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

III-PÚBLICOS DO SPORTING CLUBE DE ESPINHO: CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA, VIVÊNCIAS E IDENTIDADES 

 

3.1. Públicos: caracterização 

 

 Após uma fase inicial de maior exposição teórica, e posteriormente o enquadramento 

metodológico do nosso estudo, cabe-nos analisar a vertente empírica da investigação. Sobre 

os públicos dos jogos do Sporting Clube de Espinho, deparamo-nos com uma realidade que já 

admitíamos existir, que é a maior predominância de indivíduos do género masculino, em 

relação ao género feminino.  

Tabela 1. Sexo 

 

Sexo 

Frequência Percentagem 

(%) 

Feminino 28 28,0 

Masculino 72 72,0 

Total 100 100,0 

 

Tal como nos mostra esta tabela, os públicos afectos ao género masculino centram-se 

nos 72%, enquanto a presença de público feminino não vai além dos 28%. Este dado, que era 

de certa forma esperado tal como já referimos, vem confirmar que, apesar da crescente 

afluência feminina aos espectáculos futebolísticos este tipo de actividades, práticas de lazer, é 

ainda claramente uma prática masculina.  

No que diz respeito à caracterização sociográfica dos públicos presentes, 

evidenciamos duas constatações comuns às quatro observações realizadas. A primeira é que 

predomina claramente os públicos do género masculino, sobre o género feminino: “(…) 

conseguimos percepcionar, do local onde nos encontramos, que os homens estão em maioria, 

em relação às mulheres” (observação nº2, ver anexo 7); Ao estabelecermos um paralelo entre 

estas duas grandes tendências verificadas nas observações com as tendências verificadas nos 

inquéritos já, devidamente analisados, é nos permitido comprovar através das observações o 

que já tínhamos percepcionado nos inquéritos, isto é, nos jogos do Sporting Clube de Espinho 

constamos uma maior presença de homens sobre mulheres. 

 Esta tendência, da presença maioritária de públicos masculinos, que de resto já 

tínhamos constatado nos inquéritos e nas observações, é de igual forma um dado adquirido 
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por via das entrevistas que por nós foram aplicadas. Todas as entrevistas apontaram nesse 

sentido, com excepção da segunda, em que o entrevistado não respondeu exactamente ao que 

pretendíamos, contudo assumimos, igualmente, a nossa quota-parte de culpa de não termos 

interrompido o entrevistado, para que não acontecesse o que acabou por suceder. 

A idade é outra questão que incluimos na caracterização dos públicos, de forma a 

perceber qual as principais predominâncias desta variavel nos adeptos do Sporting Clube de 

Espinho. A realização de observações permitiu-nos constatar que “Os agentes sociais 

presentes na sua maioria são homens entre os 40 e os 60 anos.” (observação nº3). Ao nível da 

faixa etária predominam claramente os agentes com idades compreendidas entre os 40 e os 60 

anos, com excepção à observação nº4 em que constatamos uma presença muito razoável de, 

praticamente, todas as faixas etárias, principalmente agentes com idades entre os 30, 35 anos e 

50, 55, contrariando, de certa forma, a tendência verificadas nas restantes observações; “ (...) 

constando nas bancadas públicos de todas as idades, desde crianças a idosos, contudo 

podemos considerar que são em maior número, os agentes com idades entre os 35 e os 50 

anos. Ao analisarmos a dimensão da idade percepcionamos que são mais os jovens, e, 

mormente, os idosos que mais afluem ao estádio do Sporting Clube de Espinho, “ na minha 

opinião, penso que são principalmente os mais idosos, contudo os mais jovens também 

frequentam.” (entrevista nº3, ver Anexo 21). Recolhemos informações que nos deram a 

conhecer que “ são os idosos que mais frequentam o estádio, apesar de com muita satisfação 

verificar que cada vez mais os jovens sentem-se atraídos pela vinda ao estádio.” (entrevista 

nº4). Concluímos, desta forma, que apesar de se registar uma relativa afluência de público 

envelhecido, dado, aliás que havia sido constatado nas técnicas de recolha de informação 

anteriormente falada.   

A área de residência foi outra das questões consideradas pertinentes na caracterização 

do públicos do Sporting Clube de Espinho por foma a traçar o perfil sociodemográfica dos 

mesmos. 

 Tabela 2. Área de residência 

Área de Residência Frequência Absoluta Percentagem 

(%) 

Aveiro 1 1,0 

Esmoriz 3 3,0 

Espinho 84 84,0 

Ovar 1 1,0 

Porto 2 2,0 

Santa Maria da Feira 3 3,0 

Vila Nova de Gaia 6 6,0 
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Total 100 100 

 

Esta tabela traz-nos os dados que confirmam a nossa consideração referida. De facto, 

84% dos indivíduos que se deslocam ao estádio nos dias de jogo são oriundas do concelho de 

Espinho. Esta percentagem ressalta, desde logo, um elemento importante que se refere ao 

facto dos jogos do Sporting Clube de Espinho serem, essencialmente, «vividos» pela 

população local, indo de encontro à teoria de Boaventura Sousa Santos (2006) que defende 

que o fenómeno futebolístico é, simultaneamente, um «globalismo localizado» e um 

«localismo globalizado» No caso específico do nosso estudo encontramos de forma mais 

vincada o «globalismo localizado», na medida em que o fenómeno do futebol sendo um 

fenómeno globalizado à escala planetária, no nosso estudo, os assistentes aos jogos do 

Sporting Clube de Espinho centram-se na esmagadora maioria nos habitantes locais, logo 

estamos perante um caso que exemplifica esta teoria do «globalismo localizado».  

A partir desta tabela podemos ainda aferir um outro dado. É que apesar dos restantes 

concelhos terem percentagens, praticamente, residuais, é o concelho de Vila Nova de Gaia 

que apresenta a segunda maior percentagem de públicos que frequentam os jogos do Sporting 

Clube de Espinho. Aqui talvez seja relevante a questão da proximidade, já que o Concelho em 

causa faz fronteira com o Concelho de Espinho, sendo que concelhos como Aveiro, Ovar ou 

Porto apresentam percentagens ainda mais baixas. Daqui podemos aferir que quanto mais nos 

afastarmos de Espinho, geograficamente, maior é a raridade de agentes que frequentam os 

jogos do Sporting Clube de Espinho, acentuando o pressuposto que os jogos do clube são 

essencialmente visionados e «vividos» pelos locais, é um fenómeno com repercussões, 

essencialmente, para a população local. 

Ao nível da naturalidade dos agentes que assistem aos jogos a grande maioria deles é 

do Concelho de Espinho. Esta constatação já havia sido apreendida com o inquérito por 

questionário, (Como será possível corroborar ao longo da fase de análises às entrevistas, e que 

de resto já vincamos essa aspecto no capitulo da metodologia, as mesmas serão sempre um 

meio para confirmar ou não/complementar os dados apreendidos com a administração dos 

inquéritos. Será interessante percepcionarmos através dos públicos e dos dirigentes se as 

respostas e as percepções são convergentes ou não). A aplicação de entrevistas permitiu-nos 

constatar este mesmo facto sendo que as opiniões que nos foram fornecidas têm um caractér 

corroborativa, “(...) sem margem para dúvida que são na sua esmagadora maioria da cidade.” 

(entrevista nº3, ver Anexo 21). “ (...) a grande maioria é de Espinho sim, sócios e 

simpatizantes do Espinho (...) ” (entrevista nº22, Ver Anexo 20).  
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Quando questionados sobre os seus níveis de escolaridade, os nossos inquiridos dão-

nos a conhecer que neste domínio a grande tendência situa-se ao nívél do 9ºano (26%), 

seguido do ensino secundário referente a 24% dos casos e com a menor incidência a recair 

sobre o nível de doutoramento (1%). (ver Anexo 12) Estes dados recolhidos por via da 

aplicação do inquérito por questionário demostram que metade da nossa população-alvo 

detêm níveis escolares situados maioritariamente entre o 9ºano e o ensino secundário.  

Por via das entrevistas efectuadas, esta variavél não assume uma manifestação tão 

significativa, na medida em que, apenas um dos entrevistados nos deu a sua opinião face á 

escolaridade dos adeptos do Sporting Clube de Espinho, o que partindo do uso desta técnica 

nos leva a uma análise pouca sustentada. No entanto, ainda assim salientamos que a este nível 

a opinião vai de encontro aos factos referidos anteriormente, pois o entrevistado refere que “ 

(...) do pouco que conheço e que percepciono, diria que a maioria terá um nível de 

escolaridade até ao 9ºano.” (entrevista nº1, ver Anexo 19). Posteriormente, ainda neste 

capítulo, esta variavél assume igual importância aquando do seu cruzamento com outras 

questões, o que nos poderá levar a interpretar de forma mais notória os diferentes níveis de 

escolaridade e a sua forma de impacto junto de outros domínios analíticos.  

A situação profissional dos adeptos do Sporting Clube de Espinho foi igualmente 

incluída na nossa investigação pois julgamos ser um dado importante na caracterização 

sociodemográfica que nos propusemos efectuar. Assim, ainda que com respostas insuficientes 

partindo da técnica da entrevista, os dados apurados indicam que “ (...) que a grande maioria 

são trabalhadores por conta de outrem, os que não são reformados claro.” (entrevista nº4, ver 

Anexo 22) A situação de reformado vai de encontro a uma faxa etária mais elevada, ao que, 

segundo este nosso entrevistado, os restantes tenderão a deter situações profissionais por 

conta de outrem. 

     

3.2. Identidades: relação dos adeptos com o Sporting Clube de Espinho 

 

Num primeiro domínio de análise, faremos nesse momento, uma explanação daquilo 

que foi analisado relativamente às assistências dos jogos, isto é, ao número de espectadores 

dos jogos do Sporting Clube de Espinho. Neste sentido, é de relevar que as assistências aos 

jogos variaram um pouco de dia para dia. Registamos, a olho nu, e por isso com uma margem 

de erro relativamente acentuada, assistências que foram de 200 a 1000 adeptos. Nos dias em 

que as condições meteorológicas se mostraram melhores, foi quando registamos maiores 

assistências, com especial enfoque para a nossa observação nº4 (ver anexo9): “ (…) número 
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de público, rondando os mil adeptos que estão presentes no estádio.” Por outro lado, na nossa 

primeira observação registamos que foi neste jogo que se verificava um número menor de 

públicos presentes no estádio, cerca de 200. Daqui podemos aferir, que as condições 

meteorológicas constituem uma possível razão para afluência ao estádio do Sporting Clube de 

Espinho. No que toca aos públicos das equipas adversárias registamos que praticamente não 

existiram. Nas observações nº2 e 3 (ver anexo 7 e 8 respectivamente) captamos entre vinte a 

cinquenta adeptos afectos à equipa visitante, sendo que nas restantes observações não 

percepcionamos qualquer falange de apoio. 

Numa tentativa de percepcionar a relação dos adeptos com o clube em estudo, que de 

resto consta como um dos objectivos da presente investigação, abordamos seguidamente a 

questão da afiliação ao clube. Na percepção dos dirigentes, é indubitável que são os sócios, 

em específico, os sócios mais antigos que mais comparecem ao estádio para assistirem aos 

jogos, “os sócios mais antigos, tem também uma parte de simpatizantes, alguns atletas e 

basicamente é isso, são essas pessoas que assistem” (entrevista nº 2, ver anexo 20); “são os 

sócios, principalmente aqueles mais antigos.” (entrevista nº 3, ver anexo 21).  

Atentamos agora à relação estabelecida entre a afiliação ao clube e o sexo da nossa 

população em estudo, por via da aplicação do inquérito por questionário, sendo se constitui 

um importante enfoque analítico perceber quais as discrepâncias, se existentes, a este nível. A 

tabela seguinte surge no sentido de ilustrar esta mesma relação. 

 

Tabela 3. Afiliação ao clube por sexo 

           

                 Afiliação 

                    ao Clube 

    

     Sexo 

 

 

 

 

Frequência Absoluta 

  

 

 

Percentagem  

(%) 

 

 

 

Total 

(%) 

Feminino  7 14,9 14,9 

Masculino 40 85,1 85,1 

Total  47 100 100 

 

Após olharmos atentamente para a tabela, podemos perceber que cerca de 85% dos 

sócios são do género masculino, enquanto apenas 15%, sensivelmente, se referem a públicos 

do género feminino. Curioso é verificar que nesta estatística as mulheres estão, ainda, em 

menor número, comparativamente á estatística que dava conta da presença do género 

feminino nos jogos do Sporting Clube de Espinho. Isto denota que apesar de 28% dos 



77 

 

públicos que frequentam os jogos do clube, quase metade dessa percentagem é que 

estabelecem vinculo ao clube, mostrando que ainda é menor a tendência para as mulheres se 

tornarem sócias do clube. 

 Prosseguindo a nossa linha de análise pelas hipóteses teóricas construídas, torna-se 

relevante analisar a afiliação ao clube em função da idade dos agentes que frequentam os 

jogos. Desta forma, é-nos possível verificar que praticamente metade dos inquiridos é sócio. 

Dentro dessa metade há que destacar que existem diferenças assinaláveis no que toca à idade 

de quem respondeu ao inquérito por questionário. Posto isto, impõe-se referir que os públicos 

com mais de 60 anos e os públicos situados entre os 41-60 anos são os que detêm maiores 

percentagens de afiliação ao clube. Como podemos ver em anexo (ver anexo 10) tanto uma 

faixa etária como a apresentam percentagens na ordem dos 28%. Isto leva-nos de imediato a 

uma conclusão; é que são os mais antigos, as pessoas mais velhas que estabelecem e mantêm 

vínculo ao clube. Num decréscimo a partir dos 40 anos, as percentagens diminuem, sendo que 

dos 31-40 anos 19,1% são sócios do clube. Mas a diminuição acentuada acontece quando 

comparamos com os jovens entre os 21 e os 30 anos, em que apenas 4,3% são sócios. Abaixo 

dos 20 anos, os poucos inquiridos que encontramos nenhum era sócio. Estes dados revelam 

que os jovens não estabelecem, hoje em dia, vínculo ao Sporting Clube de Espinho. De uma 

forma geral, podemos apontar uma ou duas razões possíveis para tal facto: a primeira poderá 

centrar-se no facto dos mais jovens se interessarem e se ligarem mais aos clubes ditos grandes 

(Porto, Benfica e Sporting); uma segunda explicação possível será pelo facto de se manterem 

nos estudos e não terem tanto tempo ou disponibilidade como os mais idosos para manterem 

vínculo ao clube e comparecerem aos seus jogos; uma terceira e última explicação possível 

que podemos apontar é pela possibilidade dos jovens do concelho de Espinho não se 

interessarem por futebol, simplesmente.  

 Encontramos ainda outros quadrantes de análise extremamente relevantes, que se 

focam no nível de escolaridade em cruzamento com o tipo de afiliação ao clube. Tal como 

podemos ver no anexo 12, geralmente, são os agentes com os níveis de escolaridade mais 

baixa que apresentam um vínculo forte ao Sporting Clube de Espinho (sócios), 

nomeadamente os que detêm o 1º ciclo do ensino básico e o 3º ciclo do ensino básico, com 

25,5% e 27,7% respectivamente. Nota para o facto que em relação aos indivíduos que detêm o 

1º ciclo do ensino básico a totalidade dos inquiridos são sócios. Os públicos com o nível de 

secundário são os que denotam menos vínculo formal ao clube, à excepção dos públicos que 

não detém grau de ensino e os que detêm os títulos de mestre e doutor. Contudo há uma nota a 

realçar, é que os indivíduos que detêm estes níveis de escolaridade são muito poucos (2 que 
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não detém grau de ensino, um com mestrado e outro com doutoramento) logo pouco ou nada 

dá para proceder a comparações com indivíduos com estes níveis de escolaridade. Por outro 

lado, os que mais se assumem como simpatizantes, cerca de 39%, são os públicos que 

apresentam um nível de escolaridade de secundário por via de ensino. Em relação aos 

licenciados referimos que a maioria dos inquiridos são simpatizantes, contudo uma porção 

relativamente significativa deles são sócios (5 em 17).  

 Indo de encontro a outra das nossas hipóteses teóricas, há que realçar a importância da 

afiliação ao clube, na variação da razão mais forte que motiva os públicos a deslocarem-se ao 

estádio. Assim, há que enaltecer o facto de cerca de 70% dos sócios considerarem que é pela 

ligação ao clube que se deslocam ao estádio, tal como se pode confirmar no anexo 13. Por 

outro lado, nenhum sócio refere deslocar-se aos jogos do clube por prática de lazer nem pelo 

convívio com amigos e/ou familiares. Já os simpatizantes não apresentam uma tendência tão 

homogénea, na medida em que se registaram respostas mais variadas. Com base no anexo já 

referido é possível percepcionar que a resposta mais escolhida pelos inquiridos foi “pelo 

prazer de ver futebol”, com cerca de 45%. De seguida vem a resposta “por prática de lazer” 

com 25,5%, e “a ligação ao clube” surge só depois com 9,8%. Aqui podemos notar uma 

grande diferença entre simpatizantes e sócios, já que estes referem, maioritariamente, que se 

deslocam ao estádio pela ligação ao clube (70,2%), enquanto que do universo dos 

simpatizantes que responderem ao inquérito por questionário apenas 9,8% referem que a 

razão que os faz mover ao estádio é a ligação ao clube. 

Quando observamos um outro cruzamento, no caso a afiliação dos públicos ao clube, 

com a relação que estes mantêm com o Sporting Clube de Espinho, no caso, o clube como o 

clube do coração, percepcionamos a tendência inversa à referida. Ou seja, tal como 

verificamos na tabela 4, abaixo apresentada, 88% dos sócios consideram o Sporting de 

Espinho como o clube do coração, o que constitui, de facto, uma percentagem extremamente 

consistente. De forma inversa, e em relação com a última estatística que descrevemos e 

apresentamos, os simpatizantes demonstram uma percentagem muito baixa, quase mesmo 

residual na eleição do clube como o clube do coração, apenas 4%.  
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Tabela 4. Afiliação ao clube e a relação com o mesmo 

É o Clube do meu                 

«coração» 

 

 

Afiliação ao Clube 

Frequência 

Absoluta 

Total Percentagem 

(%) 

Total 

(%) 

Sim Não  Sim Não  

Sócio 22 25 47 88,0 33,3 47,0 

Simpatizante 1 50 51 4,0 66,7 51 

Membro da claque 

organizada 

2 0 2 8,0 0 2,0 

Total 25 75 100 100 100 100 

 

Assim, e de uma forma geral, podemos concluir que quase a totalidade dos 

simpatizantes não vêem o clube do Espinho como o seu principal clube de eleição. São, sim, 

os sócios que, na sua maioria, que o elegem como o clube do coração. Isto revela que são os 

sócios que encaram o Sporting Clube de Espinho com mais paixão e afectividade, o que 

relacionando com estatísticas apresentadas anteriormente, nomeadamente a que relacionava a 

idade dos públicos com a afiliação - que no caso conclui-se que os sócios do clube são, 

maioritariamente, as pessoas mais velhas - leva-nos a constatar que são as pessoas mais 

velhas, que mais encaram o Sporting Clube de Espinho como o seu clube do coração. Ao 

passo que os jovens, que constituem o grosso dos simpatizantes, denotam outras prioridades 

clubísticas, que não o clube em questão.  

Outros dos nossos enfoques analíticos prendem-se com a ida ao estádio, sozinho ou 

acompanhado. Essa é uma questão que entendemos relacionar com a faixa etária de forma a 

percebermos se a ida ao estádio sozinho ou acompanhado varia em função da idade, tal como 

referimos numa das nossas hipóteses teóricas. Assim e com base no anexo 11 realça o facto 

de, em traços gerais, os mais velhos frequentarem o estádio mais regularmente sozinhos do 

que os mais jovens. Mais se adianta em relação a este aspecto, é que abaixo dos 30 anos 

nenhum inquirido frequenta o estádio de forma solitária. O intervalo etário que regista uma 

maior percentagem de públicos que se desloca sozinho aos jogos do Sporting Clube de 

Espinho é dos 51-60 anos. Com percentagens significativas encontramos os intervalos etários 

41-50 anos e mais de 60 anos, em que ambos registaram cerca de 28%. As grandes conclusões 

que podemos daqui retirar é que são os mais idosos que frequentam os jogos sozinhos. Isto 
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poderá verificar-se tanto pelo facto dos públicos denotarem maior paixão pelo clube, e por 

isso mesmo sem companhia comparecem aos jogos. Por outro lado, este facto poderá ser 

explicado pela conhecida solidão que muitos dos nossos idosos vivem hoje em dia, quer por 

viuvez, quer por abandono familiar.  

 Ao invés, são os mais jovens que surgem no estádio, para assistirem aos jogos do 

clube, acompanhados. Dentro desta dimensão de análise há dois dados que gostaríamos de 

ressaltar. O primeiro prende-se com a tendência dos jovens entre os 21 e 30 anos se fazerem 

acompanhar por amigos (intervalo etário que mais vai ao estádio com amigos 40,6%). O 

segundo relaciona-se com o facto do intervalo etário dos 51-60 anos nunca se fazer 

acompanhar nas idas ao estádio pelos amigos. O primeiro fenómeno pode ser explicado pela 

questão da socialização. Ou seja, é sabido que os jovens, na sua generalidade, com idades 

compreendidas entre os 21 e os 30 anos ou estão a finalizar os seus percursos escolares ou 

estão na fase de integração no mercado de trabalho. Tanto numa situação como noutra, os 

agentes sociais vivem uma fase em que se sabe que as redes de sociabilidade e as amizades 

são mais fortes e intensas, e isso poderá explicar a forte tendência para estes jovens se 

apresentarem no estádio acompanhados por amigos para assistirem aos jogos.  

 Outro dado importante a reter é o facto dos públicos situados entre os 41-50 anos 

serem os públicos que mais se fazem acompanhar pelos familiares, 47,4%, como podemos ver 

no anexo 11. Estas serão idades em que os indivíduos darão primazia ao bem-estar familiar e 

em que não dispensam a companhia da família. Esta será a nosso ver uma possível explicação 

para tal facto. No sentido inverso encontramos os jovens entre os 21 e 30 anos que pouco se 

fazem acompanhar por familiares, cerca de 5%, sendo que em relação a estes já avançámos 

com as explicações hipotéticas para as tendências já referidas.  

Se procedermos a uma análise com base na caracterização dos grupos de adeptos, isto 

é, o número de adeptos em relação aos que se apresentam sozinhos e acompanhados, 

constatamos que não há uma regularidade que possamos apontar. Esta afirmação é baseada no 

facto de observarmos que na primeira e quarta observação a presença de adeptos sozinhos era 

maior do que os que compareceram acompanhados; “Do sítio onde nos encontramos 

conseguimos percepcionar muitos adeptos que estão sozinhos, (…)” (observação nº2, ver 

anexo 7); “Constatamos que os públicos presentes no estádio para assistirem ao jogo, em 

questão, apresentam-se dispersos e muitos deles sozinhos.” (observação nº1, ver anexo 6). Ao 

invés, nas observações número três e quatro constatamos que os públicos apresentam-se, na 

sua maioria, em grupos que rondam os três, cinco elementos. Daqui podemos concluir que 

não obtivemos uma regularidade, contudo, e se nos lembrarmos das nossas análise referentes 
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aos inquéritos por questionário, sabemos que os agentes que se apresentam, em maior 

número, sozinhos são os adeptos mais velhos, sendo que, no sentido inverso, são os jovens 

(entre os 20 e 40) que mais se fazem acompanhar na ida aos jogos do Sporting Clube de 

Espinho.  

Ao abordarmos esta questão do acompanhamento na ida aos jogos do clube, os 

entrevistados não conseguem estabelecer uma regularidade, considerando-o que esta questão 

varia muito, mas que julgam, na generalidade deles, que o que é mais frequente é os públicos 

deslocarem-se ao estádio acompanhados para assistirem aos jogos; “Penso que a maioria o faz 

acompanhado nem que seja por uma pessoa” (entrevista nº3, ver anexo 21); Depende muito. 

Alguns preferem vir sozinhos, outros preferem vir acompanhados. Acima de tudo o que acho 

e como já referi, quem vem é porque gosta” (entrevista nº 4, ver anexo 22). Ao atentarmos ao 

que acabamos de expor torna-se curioso verificar que a percepção dos dirigentes entrevistados 

foi, mais ou menos, de encontro ao que observamos aquando dos registos de observação. Já aí 

tínhamos postulado que não era fácil encontrar uma regularidade, fazer uma constatação 

inequívoca, contudo, podemos considerar que a tendência inclina um pouco mais para os que 

vão acompanhados, a menos que sejam adeptos com 50 ou 60 anos, como nos referiu o 

primeiro entrevistado: “Se tivermos a falar de um público acima dos 50 anos, eu diria que vai 

sozinho ao estádio.” (ver anexo 19). 

No que concerne à frequência de idas aos jogos em casa e idas aos jogos fora, a 

diferença que constatamos, através das entrevistas aos dirigentes, é assinalável. Em casa, 

apesar de se verificarem assistências como outrora, ainda se formam boas lotações, mas nos 

jogos fora, o apoio é muito residual ou até nulo, por vezes, “Há uma grande diferença. Em 

casa acompanham incondicionalmente, mas fora são muito raros os adeptos que vão assistir 

aos jogos. Verifico que em casa apresenta lotações na ordem das 500, 600 pessoas, mas fora 

não levará, em média mais de 15, 20 pessoas.” (entrevista nº 1, ver anexo 19); “ (…) em casa 

ainda é razoável, porque os mais fiéis não deixam de vir ao nosso estádio. Fora, a questão é 

mais complicada porque não temos apoio praticamente nenhum em nenhuma deslocação 

(…)” (entrevista nº4, ver anexo 22). Daqui aferimos que o adepto, em geral, do Sporting 

Clube de Espinho é um adepto que apesar da paixão, sentimento de pertença e afectividade 

emocional e social para com o clube, é um adepto que não acompanha a equipa, praticamente, 

nos jogos fora. Aqui podemos apontar algumas questões que podem constituir possibilidades 

para que tal aconteça, como o caso das deslocações abarcarem custos de deslocação mais 

entrada no estádio; por outro lado pode estar instalado, se bem que de forma mascarada e 

camuflada, um clima de desconfiança e desacreditação tanto na instituição desportiva como 
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na equipa desportiva. Contudo, e esquecendo esta possibilidade por nós avançada, visto que 

não tem suporte empírico, podemos referir que o amor e a paixão que os públicos do clube, 

referida pelos entrevistados, se transporta também para dentro do estádio, no próprio contexto 

do jogo. Isto porque, segundo os dirigentes, os adeptos do Sporting Clube de Espinho são 

adeptos apaixonados, efusivos e impulsivos na forma como vivenciam e sentem o jogo, “O 

comportamento do adepto do Espinho é um comportamento de um adepto que adora a cidade 

e o clube.” (entrevista nº 3, ver anexo 21); “Manifestações apaixonadas acima de tudo. O 

público, em geral, é muito interventivo e apaixonado pelo jogo e pelo clube.” (entrevista nº4, 

ver anexo 22). Tal facto é comprovado com algumas das observações que levamos a cabo, em 

que foi claramente perceptível as considerações agora expostas.  

Neste momento da nossa análise, a questão da motivação, a sua percepção por parte 

dos adeptos que constituem o nosso objecto de estudo, ganha destaque. Entramos assim, numa 

categoria que se centra mais já para as dinâmicas inerentes ao jogo vindo das bancadas, e das 

motivações para tal facto, há que destacar, segundo os entrevistados, que os públicos que 

acorrem ao estádio fazem-no pelo grande amor ao clube e paixão, da qual já falámos. Trata-se 

de referir que as motivações que mais conduzem os públicos, afectos ao Sporting Clube de 

Espinho, a frequentar o estádio são esses sentimentos de pertença e de amor, mas também a 

importância da história do clube, o seu nome, as suas conquistas passadas, a sua «mística», 

quem sabe, (noção que tentaremos construir mais a frente aquando das análises das respostas 

dos dirigentes a uma questão que se centra nesta denominação que é «mística»): “ (…) é um 

clube acolhedor e que apesar de ser humilde é esforçado (…) a sua motivação para irem aos 

jogos se centra nisso, porque sabem que ganhando ou perdendo toda a gente dá tudo por tudo 

pelo clube.” (entrevista nº3, ver anexo 21); “a motivação que mobiliza estas pessoas a 

comparecerem ao estádio é saberem a história deste clube, é saberem que este clube é um 

clube do povo, é um clube que já conquistou coisas bonitas no passado, diria eu que é um 

monstro adormecido.” (entrevista nº4, ver anexo 22).  

De seguida, apresentamos um gráfico que surge de forma a ilustrar a relação, por nós 

estabelecida, entre o sexo e a razão que motiva os adeptos a deslocarem-se ao estádio. 

Atentamos ao impacto que a variável sexo pode ter em torno da razão mais forte que leva os 

indivíduos a deslocarem-se ao estádio.  
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Gráfico 1. Razões que motiva as deslocações ao estádio 

 

 

Através da interpretação do gráfico, podemos perceber que dos 28% de mulheres que 

assistem aos jogos metade, praticamente, encara a ida aos jogos do Sporting Clube de Espinho 

como prática de lazer. Constata-se que a percentagem de públicos do género feminino que 

frequenta os jogos do clube pela ligação ao mesmo é menos de metade da percentagem que 

frequenta os jogos por prática de lazer.  

Contudo, é justo realçar o esforço que tem vindo a ser feito para trazer mais mulheres 

aos estádios, tanto a nível nacional, como ao nível do nosso estudo. Algumas das medidas 

mais populares e comuns que se verificam para atracção de mais público, actualmente, é 

reduzir em grande percentagem o preço dos bilhetes, ou então estabelecer gratuitidade na 

entrada das mulheres nos estádios. Relativamente a esta questão podemos dizer que não há 

um mecanismo estratégico implantado, objectivamente, contudo há a preocupação de cativar a 

ida de mais agentes do género feminino ao estádio. As entrevistas feitas aos dirigentes que o 

Sporting Clube de Espinho assim o testemunham: “A medida mais básica é franquear a 

entrada da mulher no estádio (…) Na minha opinião esta medida devia ser posta em prática 

mais vezes, porque se ela não pagar entrada até acompanha o marido ao jogo, mas mesmo 

assim, as vezes não se consegue cativar a vinda das mulheres ao futebol.” (entrevista nº1, ver 

anexo 19). Este é de facto um objectivo assumido, em massa, pelos elementos que constituem 

o corpo directivo do Sporting Clube de Espinho, já que estes consideram pertinente a 

crescente presença de mulheres no estádio. Paralelamente, consideram importante a presença 
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de um universo mais diversificado de agentes presentes nos jogos, já que nestes, é perceptível 

a grande predominância de sócios, nomeadamente, os sócios mais antigos. Neste sentido, 

consideram fulcral cativar públicos de outras faixas etárias; “Admito que devíamos pensar 

nisso e concretizar isso. Tentar trazer ao estádio não só os sócios mais antigos, que esses 

vêem sempre, mas também tentar atrair mais mulheres e mais pessoas na casa dos 30, 40 

anos” (entrevista nº3, ver anexo 21). 

Direccionando o nosso enfoque analítico para uma das dimensões que consideramos 

de extrema relevância, e que se refere ao papel da direcção do Sporting Clube de Espinho para 

promover e/ou motivar a afluência de públicos ao seu estádio, bem como afiliação ao mesmo. 

No que se refere à afiliação constatamos que o clube, actualmente, não tem nenhuma 

estratégia a operar, mas já teve outrora. Num passado recente o clube criou um cartão, 

denominado de “cartão tigre” que, basicamente permitia aos jovens atletas do clube entrar de 

forma gratuita no estádio para assistir aos jogos. Segundo os entrevistados, o objectivo seria 

estimular os jovens a irem ao estádio e, desde cedo, cativar e motivar os jovens a 

frequentarem os jogos do clube e de implantar neles, o gosto e a paixão pelo mesmo, como 

comprova o seguinte excerto de entrevista: “no ano passado ou há dois anos tivemos o cartão 

tigre (…) Basicamente estimulava os jovens a virem para as camadas juvenis e com esse 

cartão podiam entrar no estádio sem nada pagar” (entrevista nº3, ver anexo 21). Contudo, 

percepcionamos que actualmente o trabalho que a direcção do Sporting Clube de Espinho faz 

para estimular a afiliação dos adeptos se baseia em conversas informais, ocorridas 

ocasionalmente, nas quais se tenta cativar os agentes nesse sentido, “nós não temos assim uma 

estratégia propriamente dita. O que nós fazemos por vezes é sempre que se proporcione, 

tentamos falar com as pessoas para se tornarem sócias do clube, que gostem do clube. 

(entrevista nº4, ver anexo 22).  

Entrando, agora, na categoria analítica do jogo em si, nas dinâmicas inerentes ao 

mesmo e na interacção dos agentes perante a equipa e nas reacções dos mesmos perante as 

incidências ao jogo, comecemos por analisar estes itens na fase do «pré-jogo». Assim, e antes 

do inicio do jogo, verificamos uma tendência semelhante aquando da entrada das equipas em 

campo. Ou seja, antes de se iniciar o espectáculo do jogo, propriamente dito, verificamos uma 

tendência para a tranquilidade e para a boa-disposição. Estes públicos assumem uma atitude 

de passividade perante esta fase do jogo (antes do início), tecendo simplesmente comentários 

entre si, sobre a equipa escolhida e a perspectiva de como se desenrolará o jogo: “ Na fase 

prévia ao jogo dar início os adeptos mostram-se descontraídos e vão comentando de forma 

tranquila a equipa que o treinador escolheu para começar o jogo.” (observação nº2, ver anexo 
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7). De relevar o facto de alguns adeptos, em duas das observações, no caso observações 1 e 3 

(ver anexo 6 e 8 respectivamente) mostrarem índices de pouca confiança perante a equipa 

como nos comprovam os seguintes testemunhos: “ (…) um adepto que se mostra convencido 

de que a equipa do S.C.Espinho não ganhará o jogo.” (observação nº3, ver anexo 8); 

“Podemos descortinar um ou outro adepto com um lenço branco na mão, talvez pela má 

classificação da equipa no campeonato (…) ” (observação nº1, ver anexo 6). Todavia, nas 

outras duas observações constatamos manifestações de confiança e apoio à equipa «caseira», 

nomeadamente na observação número dois, “Entre os adeptos as conversas são de optimismo 

que o S.C.Espinho ganhará sem dificuldades, “ vamos comê-los ”. A partir destes registos de 

observação podemos concluir que o público do Espinho difere quanto à confiança perante a 

equipa. Se por um lado, temos adeptos que acreditam na equipa e mostram-se confiantes na 

mesma, por outro lado, encontramos agentes, nos quais paira uma certa desconfiança e 

descrença. Este clima, de uma certa descrença, pode estar intimamente relacionado com o 

facto de o clube não viver um bom momento. 

Depois de feita a análise das dinâmicas entre os sujeitos antes do inicio do jogo, 

focamo-nos agora nas dinâmicas, interacções e reacções no decorrer do próprio jogo. Depois 

de olhares atentos sobre os públicos que assistiam aos diferentes jogos observamos que o 

adepto do Sporting Clube de Espinho procede a um apoio positivo quando as coisas correm 

bem, mas quando correm mal também criticam, e esse facto verificamos, praticamente, em 

todas as observações: “os adeptos reagem de forma entusiasta, considerando que foi um golo 

fantástico, “Grande golo Horácio”, grita um dos adeptos.” (observação nº1, ver anexo 6); 

“Verificaram-se por parte de alguns adeptos do S.C.Espinho alguns assobios de protesto 

contra a equipa da casa, “Joguem à bola pah”, ou então “Acordem p´ra vida fogo” 

(observação nº1, ver anexo 6). Realçamos o facto que perante a equipa adversária, sempre que 

estes cometem algo que ponha em causa a integridade dos jogadores da «casa» os adeptos 

protestam veemente para com os jogadores que fizerem esse tipo de acções. Com isto 

podemos concluir que os adeptos “espinhenses” são extremamente protectores, no que toca à 

manutenção da integridade física dos seus «ídolos», neste caso os jogadores. 

Indiscutivelmente, estes públicos são públicos que exaltam nos golos referentes à equipa do 

Sporting Clube de Espinho, “(…)aos 15 minutos da segunda parte, o S.C.Espinho marca um 

golo (1-0), os adeptos reagem com muita alegria, abraçam-se e até dançam.” (observação nº2, 

ver anexo 7), mas que também «digerem» muito mal os golos sofridos. Estes adeptos 

conferem às suas atitudes, no geral, sempre um alto grau de intensidade e vivacidade, o que 

nos leva a afirmar que são adeptos, na generalidade, sofredores pela sua equipa.  
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Os públicos afectos ao clube em análise denotam uma certa tendência para condicionar 

ou tentar condicionar a equipa de arbitragem. Na generalidade dos casos, reagem muito mal 

com as decisões do árbitro (que de resto ficou patente nos inquéritos por questionário, apesar 

de não contemplarmos essa variável no conjunto de cruzamentos e outputs que construímos e 

apresentamos no nosso estudo). Todavia, constatamos algumas excepções, como por exemplo 

o excerto a seguir transcrito e que se refere ao facto de dois jogadores do Merelinense F.C. 

terem sido expulsos: “Os adeptos do S.C.Espinho aplaudem a decisão do árbitro.” 

(observação nº2, ver anexo 7). Num cômputo geral o adepto do Sporting Clube de Espinho 

são públicos que, apesar, de serem algo inconformados, de “ferverem em pouca água” tanto 

com a equipa como com a equipa de arbitragem, “Um dos adeptos protesta veemente junto às 

redes da bancada, levando a polícia a deslocar-se junto dele e a chamar atenção.” (observação 

nº4, ver anexo 9); são adeptos que apoiam a equipa, dentro do possível e tendo em conta o 

momento actual do clube e da equipa, e que denotam uma grande paixão pelo jogo e pelo 

clube, “Estes apesar da chuva, levantam-se e agitam os cachecóis.” (observação nº1, ver 

anexo 6) 

Esta questão encontra-se também patente na aplicação das entrevistas, sendo que 

recolhemos informação que nos indicam que o comportamento dos adeptos “ (…) é um 

comportamento de gosto pelo clube, de alma e coração, sempre, sempre a puxar pela equipa” 

(entrevista nº2, ver anexo 21). “ Para com a equipa os adeptos são compreensivos, 

normalmente quem paga é o treinador. Mas se algo corre mal criticam, o que não deixa de ser 

normal. Entre eles mesmos, praticamente nunca há zaragatas nem confusões de maior” 

(entrevista nº4, ver Anexo 21).  

Em contexto de intervalo os públicos, na sua maioria, não permanecem sentados 

verificando-se uma movimentação regular da parte destes. Em todas as observações que 

fizemos constatamos que os agentes se deslocaram ao bar, onde procuravam beber e comer. 

Perante isto, é-nos possível verificar (com ajuda de uma certa familiaridade com estas 

dinâmicas da nossa parte) que a “a ida” ao bar é para os agentes sociais que assistem aos 

jogos no estádio uma tradição, um costume sociocultural que foi sendo adquirido pelos 

diversos públicos no Sporting Clube de Espinho. Com excepção desta prática referida, 

durante o intervalo dos jogos os públicos pouco interagem, não se percepcionam grandes 

manifestações. Contudo, notamos um facto curioso é que numa das nossas observações um 

adepto dançou ao som da musica tanto no início do jogo como no intervalo, contagiando 

outros: “O mesmo adepto que dançava ao som da música antes do jogo, com coreografia, 
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continua no intervalo a fazer o mesmo. Com isto, outros adeptos acabam por acompanhá-lo e 

dançam igualmente. “ (observação nº4, ver anexo 9).   

No que diz respeito ao término do jogo a grande constatação que retiramos, através 

das observações, é que os públicos do Sporting Clube de Espinho, ou seja, o adepto 

“espinhense” é o protótipo de adepto português, que no fim do jogo aplaude e canta pela 

equipa sempre que ela ganha, mas que quando perde mostra a sua insatisfação e vinca-a bem, 

com protestos, assobios e, por vezes, até com lenços brancos. Apesar de nas nossas 

observações se terem constatado, maioritariamente, vitórias para o Sporting Clube de 

Espinho, e por isso podermos comprovar facilmente o que acabamos de referir, um dos jogos 

o mesmo clube não ganhou e viu-se claramente a diferença de reacções no término do jogo, 

desse encontro para os restantes. Abaixo, através de excertos comprovamos esta dicotomia de 

reacções: “ (…)de uma forma geral, todos adeptos aplaudiram a equipa e dirigiram palavras 

de incentivo e de congratulação à mesma. “ (observação nº4, ver anexo 9); “À semelhança dos 

que saíram mais cedo, os adeptos mostravam-se desiludidos, e descontentes, levando a cabo 

comentários como “O espinho não joga nada”.” (observação nº3, ver anexo 8). No que 

concerne à manutenção do lugar ou não aquando do fim do jogo, ou mesmo, antes do seu 

término, há uma tendência inequívoca que, de resto, acompanha e se complementa com a 

anterior. Observamos que, na generalidade dos registos de observação, os públicos afectos ao 

clube em estudo nunca abandonam o estádio antes do jogo ser dado como encerrado, não 

abandonando, inclusivamente, logo após o seu término. Isto vai de encontro à consideração 

que tecemos de que os adeptos apoiam a equipa ate ao fim, e além jogo, se assim for 

necessário, mas quando as coisas correm bem desportivamente. Ao contrário, na única 

observação que constatamos a saída de públicos antes do fim do jogo ou mal o jogo acabou 

foi, precisamente, no jogo que o Sporting Clube de Espinho não venceu, “Notamos que 

alguns adeptos foram abandonando o estádio mais cedo, cabisbaixos e nitidamente 

desiludidos fazendo gestos para o terreno do jogo que indicam tal consideração.” (observação 

nº3, ver anexo 8). 

Ao focarmos a nossa análise para elementos “extra-jogo”, no caso elementos de 

distracção ao jogo, temos duas tendências antagónicas que interesse expor. Por um lado 

captamos a tendência para os indivíduos não possuírem, praticamente, elementos de 

distracção ao jogo, como telemóveis e jornais; “ É de relevar que durante todo o jogo não 

percepcionamos, da parte dos agentes sociais, qualquer posse ou uso de marcadores de 

distracção ao jogo, como telemóveis, rádios ou jornais.” (observação nº3, ver anexo 8). Por 

outro lado, constatamos que quando existem esses elementos de distracção aos jogos, 
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basicamente é o rádio que é mais usado. Este, segundo o que observamos, serve para os 

agentes acompanharem outros jogos. E relativamente a esta questão podemos criar dois 

caminhos: O primeiro é que a posse do rádio por parte de alguns agentes sociais pode 

significar que estes encaram este marcador de distracção ao jogo como um passatempo, algo 

para distracção própria. O segundo caminho possível é o interesse por outros jogos, tanto do 

mesmo campeonato do Sporting Clube de Espinho, como o da principal divisão em Portugal, 

“alguns adeptos não abdicaram do rádio durante o jogo, pois ouviam resultados de outros 

jogos, “ olha o Lourosa tá a perder”, disse um dos adeptos. (observação nº2, ver anexo 7); “ 

(…) alguns adeptos usaram marcadores de distracção ao jogo, como o rádio (…)iam 

acompanhando, pelo mesmo, outros jogos de divisões superiores, tal como nos demonstra o 

comentário de um desses adeptos, “ Olha o Braga já ta a perder”.” (observação nº4, ver anexo 

9). Este facto conduz-nos a uma conclusão, ou se quisermos, uma suposição que já havia sido 

contemplada por nós nos inquéritos, e sobre a qual o nosso olhar analítico já tinha incidido, 

que é a questão de encarar o Sporting Clube de Espinho como o clube preferido, ou como 

segundo plano. Ou seja, com tudo isto pretendemos dizer que o uso deste elemento distractivo 

do jogo pode estar relacionado com o facto de ele poder ser encarado como um mero 

passatempo ou como uma ponte para a possibilidade que abrimos na nossa análise e que 

confirmamos, em parte: no sentido em que os sócios na sua maioria encaram o clube como o 

clube do coração, já os simpatizantes, boa parte deles encara o Sporting Clube de Espinho 

como segundo clube a seguir a um clube de dimensão nacional. O clube “espinhense” é 

percepcionado por determinados públicos, no caso, os simpatizantes como um clube dito 

secundário.  

Numa outra categoria analítica, debruçamo-nos sobre a opinião que tinham os 

dirigentes entrevistados sobre as representações que os adeptos têm sobre o clube, em geral, e 

sobre as condições do estádio, em particular. Com base nisto, chegamos a algumas conclusões 

relevantes, sendo que uma das que salta mais à vista é a opinião unânime de que o recinto 

desportivo (o estádio) necessitava de ser melhorado, visto não se apresentar já em boas 

condições, “Os poucos que lá vão têm que gostar mesmo do Espinho, porque com as 

condições que aquilo tem pah, sinceramente, têm que gostar mesmo.” (entrevista nº 2, ver 

anexo 20). Por outro lado, os adeptos, segundo os entrevistados, reconhecem e aceitam que o 

clube não passa por boas condições económicas e financeiras, nem a nível de imagem social, 

contudo, são adeptos que sempre apoiam e elogiam a equipa, e o Sporting Clube de Espinho, 

em geral, para além do facto de, apesar destas circunstâncias menos abonatórias para o clube, 

os adeptos continuam a sentir paixão pelo clube e a gostar dele, “Os sócios e simpatizantes do 
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clube sabem que temos poucas condições para ambicionarmos grandes voos e eles sabem 

disso, contudo a paixão que sentem pelo clube, leva-os a elogiar na mesma o Sporting Clube 

de Espinho.” (entrevista nº1, ver anexo 19). 

Aquando da apresentação dos objectivos, assim como em determinada altura do 

enquadramento teórico, fomos falando da «mística». Através das entrevistas aos dirigentes e 

através de algumas considerações subjectivas, que advêm da identidade, nomeadamente, a 

identidade clubística e a sociabilidade emocional, tentamos construir uma ideia, um 

pressuposto do que pode ser a «mística», aplicado, obviamente, ao nosso objecto de estudo. 

Neste sentido, a categoria analítica que construímos, (fomento da “mística” do clube) e que 

está patenteada na grelha de análise que criamos para as entrevistas, revela-se de enorme 

importância. Assim, constatamos, nesta vertente analítica, que não há uma homogeneização 

de resposta. Isto é, os entrevistados concebem respostas de âmbitos distintos, levando à 

impossibilidade de avançar com uma definição concreta de «mística» do Sporting Clube de 

Espinho. Porém, destacamos alguns dos principais pontos, dentro dos quais relevamos o facto 

desta «mística» se centrar em questões de lealdade, esforço e empenho por parte de todos os 

agentes ligados ao clube.  

Por outro lado, podemos atribuir à «mística» uma componente, uma ligação com o 

passado, ou seja, a história do clube, bem como as suas conquistas, são determinantes para 

definir a «mística» existente no clube em estudo; “Estou aqui há 7 anos mas não chega ainda, 

contudo vou aprendendo aos poucos o que isso é (…) Para mim mística, hoje em dia, é servir 

bem o clube em todos os aspectos e ser leal, dar ao clube, porque o clube também lhe dá a ele 

algo.” (entrevista nº1, ver anexo 19); “ sei que temos uma reputação a manter, ou melhor, uma 

reputação a recuperar e tento passar essa mensagem a todos os jogadores. Além disso sei que 

os nossos adeptos estão famintos de conquistas e de alcançar os feitos do passado, por isso 

penso importante o papel que cada director desenvolve no clube nesse sentido.” (entrevista 

nº3, ver anexo 21). Apesar disso, há quem considere que a «mística» de um clube não implica 

necessariamente vitórias, ou só vitórias: “Tento transmitir às pessoas que não são só nas 

vitórias que se vêem os verdadeiros adeptos, é sim nas derrotas que se vêem os verdadeiros 

espinhenses. (…) Só com o apoio incondicional deles, a mística poderá vir novamente ao de 

cima.” (entrevista nº4, ver anexo 22). 

Na última categoria de análise, por nós formulada, direccionamos o nosso “olhar 

sociológico” para o papel que o clube desempenha tanto para o desporto da cidade, como para 

a própria cidade. Assim, e com base nas respostas obtidas dos dirigentes, destaca-se a 

importância que o clube exerce no desporto local. Os entrevistados consideram o Sporting 
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Clube de Espinho uma instituição com muito nome e reputação e apresenta resultados 

desportivos assinaláveis, nomeadamente, no nas camadas de formação e noutras modalidades 

como o voleibol; “ (…) somos a instituição desportiva de maior dimensão da cidade e só por 

isso temos responsabilidades para com o desporto local. E penso que cumprimos bem com 

esse papel, na medida em que somos campeões nacionais de voleibol por exemplo.” 

(entrevista nº4, ver anexo 22); “O Espinho é um clube com muitos pergaminhos e chama 

muita gente, (…) e é um clube, ainda na posição que esteja, é um clube com muita história, 

com muito nome.” (entrevista nº2, ver anexo 20). Alguns dos entrevistados ressaltam, ainda, o 

facto de o clube ser o clube mais antigo de Aveiro e por isso um dos mais importantes do 

distrito: “Isso é uma grande certeza, é a instituição mais antiga da cidade de Espinho e é o 

clube mais antigo do Distrito de Aveiro (…) É um clube que fomenta a actividade desportiva, 

é um clube que tira jogadores da rua e ocupa os tempos livres de centenas de jovens.” 

(entrevista nº1, ver anexo 19). 

Num âmbito mais abrangente, ou seja, quando falamos do papel do Sporting Clube de 

Espinho mas para a cidade/concelho, concluímos que esta instituição desportiva interfere 

directamente com o desenvolvimento da localidade. Um aspecto que impera ressaltar é o facto 

de os dirigentes considerarem que é um clube que se preocupa com a vertente social e cultural 

dos seus atletas, nomeadamente, os seus atletas jovens. Os dirigentes alegam que esse papel e 

essa importância são, completamente, inegáveis e comprovam isso com o facto de o clube ter 

ao seu cuidado milhares de jovens atletas, sendo esse um sinal que os pais desses jovens 

confiam, plenamente, no Sporting Clube de Espinho; “Sim, é inegável. Desenvolvemos um 

bom trabalho, penso eu, a nível social e a nível de relações humanas. Penso que as pessoas 

acreditam no nosso trabalho e por isso confiam os seus jovens a nós.” (entrevista nº3, ver 

anexo 21); “Sem dúvida, a nível social e cultural, sem dúvida. (…) o clube no geral atinge 

quase os cinco mil atletas (…) enquanto eles cá andam, se calhar não estarão noutros sítios” 

(entrevista nº2, ver anexo 20). Para conclusão desta análise categorial, e, ao mesmo tempo, do 

capítulo das análises de resultados, gostaríamos de ressalvar que o entrevistado número um 

considera que ao falar-se de Espinho, fala-se, automaticamente, de duas coisas: Praia e o 

Sporting Clube de espinho. Concluindo, podemos dizer que o clube alvo do nosso estudo, é 

um clube que apesar de atravessar algumas dificuldades económicas e desportivas, é um clube 

que continua a despertar «paixão» nos seus sócios, principalmente, e um clube que exerce um 

papel com extrema validade e relevância ao nível desportivo, mas ao nível também social e 

cultural, nomeadamente, para o desenvolvimento do desporto local, desenvolvimento da 
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cidade em si e para o desenvolvimento de actividades meritórias e validas para muitos dos 

jovens que compõe a cidade de Espinho. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a realização deste estudo sentimos que enriquecemos o nosso saber sociológico 

referente a um campo muito específico da Sociologia, no caso a Sociologia do futebol. É de 

referir que a temática do nosso estudo se centra nas identidades culturais num contexto 

desportivo (o futebol), muito particular, ou seja, trata-se de estudar a afluência de públicos a 

um “palco” futebolístico, que é o Sporting Clube de Espinho. Se quisermos ser mais 

específicos, há que considerar que a temática central deste nosso trabalho refere-se às 

posturas, hábitos e identidades sócio-culturais da população da cidade de Espinho verificadas 

num contexto desportivo, no caso concreto o futebol.  

 Na realidade, podemos encarar o desporto como o espelho da sociedade, como postula 

Costa (2001), isto porque temos tendência a assumir comportamentos e posturas, no estádio, 

que vão de encontro ao que sentimos e ao que, realmente, somos. Contudo, essa genuidade 

não nos é possível demonstrar em muitos espaços, pelas normas que regem a sociedade. Por 

outro lado, o futebol constitui um fenómeno que permite uma análise e/ou uma compreensão 

dos modos de organização das sociedades actuais, nomeadamente questões relativas à 

economia e ao seu impacto na estrutura das sociedades bem como na construção cultural das 

mesmas, que, por sua vez, nos pode ajudar a compreender a vivência dos agentes sociais em 

contexto macro, mas também em contextos micro, como é o nosso estudo de caso. O Sporting 

Clube de Espinho, objecto de análise por nós escolhido, constituiu um campo de observação e 

de estudo, por excelência, já que detínhamos um grau de familiaridade relativamente alto 

perante alguns parâmetros de funcionamento do clube, bem como as assistências aos 

respectivos jogos.  

A partir destas nossas considerações e intenções decidimos levar a cabo este estudo, 

onde nos propusemos a cumprir objectivos que numa fase inicial já expusemos, mas que 

importa relembrar agora. Assim, propusemo-nos analisar as interacções sociais que ocorrem 

durante um jogo de futebol, nomeadamente entre elementos dos públicos, e destes face aos 

jogadores e outros elementos associados ao jogo. No seguimento deste objectivo foi-nos 

possível concluir que durante os jogos do Sporting Clube de Espinho os adeptos interagem de 
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uma forma concordante com o ambiente em questão, ou seja, são adeptos que, perante a sua 

equipa, reagem de forma positiva nos bons momentos e negativa quando as coisas correm 

menos bem. Entre eles mesmos podemos afirmar que são adeptos que não causam desordem 

nem desacatos, no geral, limitando-se aos comentários e alguns desagrados como é habitual 

nesta realidade que é o futebol. Perante outro elemento interveniente no jogo, o árbitro, a 

lógica observada é a mesma, se o árbitro toma decisões que favorecem o Sporting Clube de 

Espinho os adeptos reagem com agrado e elogiam as decisões. Por outro lado, se as decisões 

são adversas à equipa «espinhense» os adeptos reagem com fúria, traduzida em protestos e 

assobios.  

Propusemo-nos, igualmente, em procurar compreender as motivações que levam os 

agentes a irem ao estádio, isto é, tentamos captar se a ida ao futebol por parte dos públicos do 

Sporting Clube de Espinho se enquadra numa lógica de «amor» ao clube, algo 

simbolicamente significativo, ou se por outro lado, os agentes que frequentam os jogos 

encaram estas idas ao estádio como uma prática de lazer. Na prossecução deste intento 

concluímos que esta questão depende fortemente da questão do género. Verificando a figura 2 

(ver página 70), constatamos que a os públicos do género feminino, maioritariamente, 

encaram a ida aos jogos de futebol como uma prática de lazer. Já os públicos masculinos 

deslocam-se ao estádio ou pelo prazer de ver futebol ou pela ligação ao clube, daí 

considerarmos que a questão do género é, aqui, fulcral para os efeitos de análise.  

Um outro objectivo, que formulámos, consistia em percepcionar até que ponto as 

questões do género e idade interferiam na ida dos públicos ao estádio, ao que concluímos que 

são mais homens do que mulheres que assistem aos jogos do Sporting Clube de Espinho. 

Paralelamente, na questão da idade, concluímos que são agentes mais velhos, entre os 50 e os 

60 anos, que mais frequentam o estádio para assistir aos jogos do clube. 

Por outro lado, apresentamos como intenção, percepcionar até que ponto os públicos 

do Sporting Clube de Espinho acompanham o seu clube pelas diferentes zonas do país, ao que 

nos foi permitido aferir que os adeptos «espinhenses» não aderem de forma massiva às 

deslocações da sua esquipa, pelo menos se forem deslocações longas. De acordo com os 

resultados empíricos que obtivemos, os adeptos que acompanham a equipa fora do seu estádio 

e da sua cidade fazem-no pelo Grande Porto essencialmente. 

No que toca ao objectivo que tinha como base levar a cabo uma caracterização dos 

adeptos que frequentam os jogos do Sporting Clube de Espinho, através tanto das opiniões 

dos dirigentes como dos próprios adeptos, concluímos que os adeptos do clube são adeptos 

«sofredores». Além disso, e segundo os resultados empíricos, os públicos do Sporting Clube 
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de Espinho são públicos que vivem intensamente o clube e que se inserem numa mentalidade 

específica, associada à cidade e ao clube, que é a mentalidade «vareira», que supostamente se 

traduz numa forma muito específica de viver e sentir o clube da cidade.  

Na prossecução de um outro objectivo que se direccionou para a caracterização do 

processo de gestão de emoções e manifestações por parte dos públicos, antes, durante e após 

os jogos chegamos à conclusão que na primeira situação os adeptos não se manifestam, 

praticamente, mantendo uma postura calma e passiva até ao inicio do jogo. Durante o jogo, 

como já tínhamos referido, os públicos demonstram as suas emoções de forma mais vincada, 

mostrando desagrado nas situações que vão contra a sua equipa e mostrando, por outro lado, 

agrado e alegria em situações favoráveis ao Sporting Clube de Espinho, não sendo, contudo, 

públicos “fanáticos” e predispostos a entrar em exageros, como infelizmente se verificam hoje 

em dia. Em relação à fase do pós jogo concluímos que a maioria dos adeptos permanece nos 

seus lugares se a equipa venceu, caso contrário abandonam o estádio mal o jogo acaba ou 

antes do seu término. 

Definimos, ainda, um outro objectivo que se centrava na tentativa de perceber, até que 

ponto, as ideias e as representações dos dirigentes do clube sobre os públicos coincidiam com 

as representações desses mesmos públicos, com o intuito de percepcionar ou não a existência 

de uma «mística» como factor preponderante para a frequência dos jogos do Sporting Clube 

de Espinho. Tendo em conta que esta «mística» pode ser construída a partir de elementos 

como a ligação ao clube, a motivação para ir ao estádio, itens que melhor definem o clube, 

entre outros, concluímos que há, de facto, uma concordância em relação a estes aspectos de 

ambos os lados. Logo, podemos aferir que a «mística», proveniente dos elementos já 

referidos, é tido como um factor decisivo para a ida ao estádio e para a existência de uma 

identificação com o clube, no que toca à sua história, conquistas e dimensão. 

Após termos relembrado os objectivos que conduziram o nosso estudo, é com agrado 

que constatamos que todos os objectivos foram cumpridos, praticamente, contudo 

gostaríamos de realçar que em relação ao objectivo que se centrava na percepção de uma 

possível «mística» inerente ao clube e que influenciaria, possivelmente, a ida de públicos aos 

jogos do Sporting Clube de Espinho, não o concretizamos na totalidade. Isto porque os 

agentes entrevistados não construíram uma definição, na verdadeira acessão da palavra, além 

de que denotaram percepções bastantes distintas sobre o tema, o que não nos possibilitou 

concretizar o objectivo referido, de forma como ambicionávamos. Porém, assumimos alguma 

responsabilidade pelo sucedido, na medida em que, de alguma forma não levamos a que os 

dirigentes entrevistados respondessem da melhor forma a esta questão, em paralelo, com o 
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facto de nos inquéritos aplicados aos públicos não termos formulado nenhuma questão que 

levasse os inquiridos a dar uma noção da «mística» do Sporting Clube de Espinho.  

Nesta fase final das considerações finais cabe-nos referir o que faltou fazer, bem como 

novos problemas suscitados pela investigação efectuada. Assim, consideramos que nos faltou, 

além da questão da «mística» já referida, levar a cabo mais cruzamentos de dados, 

provenientes dos inquéritos por questionário, isto porque na nossa opinião, o inquérito era 

extremamente abrangente e, por isso, talvez devêssemos ter procedido a mais cruzamentos de 

variáveis, de forma a enriquecer a nossa análise e a nossa tese, em geral. Contudo, temos que 

referir que seria difícil efectuar o referido, devido à falta de tempo e de espaço, delimitado 

pelas regras de redacção da dissertação. Com base no trabalho que realizamos, pensamos ter 

aberto outras questões passíveis de serem estudadas e analisadas, à luz da Sociologia, quem 

sabe no futuro. Essas questões, a nosso ver centram-se na possibilidade de exercermos um 

estudo comparativo entre uma realidade desportiva mais micro, local (que foi o caso do nosso 

estudo) com uma realidade mais macro, ou seja, mais a nível nacional.  

Por outro lado, ao estudarmos a caracterização sociográfica dos agentes que afluem ao 

estádio do Sporting Clube de Espinho e, paralelamente, termos percepcionado, junto dos 

públicos, a frequência de assistência aos jogos, bem como a razão que os leva a frequentarem 

o estádio, pensamos ser pertinente numa investigação futura, a inclusão da pertença classista 

dos públicos, como factor que pode ou não influenciar as representações referidas, bem como 

os hábitos, costumes e nível de frequência aos jogos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Ranking da Copa do Mundo Masculina da FIFA 

 

Actualizado em 14 Julho 2010 

Ranking Equipe Pts +/- Pos Jul 2010 

1 Espanha 1883 1  

2 Holanda 1659 2  

3 Brasil 1536 -2  

4 Alemanha 1464 2  

5 Argentina 1289 2  

6 Uruguai 1152 10  

7 Inglaterra 1125 1  

8 Portugal 1062 -5  

9 Egito 1053 3  

10 Chile 988 8  

11 Itália 982 -6  

12 Grécia 975 1  

13 EUA 969 1  

13 Sérvia 969 2  

15 Croácia 968 -5  

Fonte: FIFA 

 

Anexo 2 

Ranking da Copa do Mundo Feminina da FIFA 

Actualizado em 28 Maio 2010 

Ranking Equipe 
Pts 

Mai 10 

+/- Ranking 

Mar 10 

+/- Pts 

Mar 10 

1 EUA 2233 0  6 

2 Alemanha 2151 0  -7 

3 Brasil 2124 0  0 

4 Suécia 2066 0  2 

5 Japão 2043 0  28 

6 Noruega 1995 1  4 

7 Coreia do Norte 1994 -2  -21 

8 França 1973 0  4 

9 Inglaterra 1971 -1  2 

10 China 1945 2  8 

11 Dinamarca 1943 0  2 

11 Canadá 1943 -1  -4 

13 Itália 1929 0  -4 

14 Austrália 1916 0  7 

15 Rússia 1854 0   

Fonte: FIFA 

http://pt.fifa.com/associations/association=esp/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ned/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=bra/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ger/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=arg/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=uru/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=eng/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=por/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=egy/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=chi/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ita/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=gre/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=usa/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=srb/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=cro/ranking/gender=m/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=usa/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ger/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=bra/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=swe/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=jpn/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=nor/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=prk/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=fra/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=eng/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=chn/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=den/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=can/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=ita/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=aus/ranking/gender=f/index.html
http://pt.fifa.com/associations/association=rus/ranking/gender=f/index.html
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Anexo 3 

                                     Grelha da Situação de Observação 

 

Identificação do jogo: 

Dia da semana: 

Horas de observação: Início: Fim: 

Data de preenchimento do registo de observação: 

Posicionamento do observador face ao cenário de observação: 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias Dimensões Descrição 

I. Cenário de assistência 

à prática desportiva 

1.Coordenadas 

temporais 

Data; 

Duração da Observação; 

Identificação do jogo 

(campeonato, jornada e equipas) 

2.Coordenadas espaciais Identificação do espaço 

(bancada de observação); 

Descrição da ambiência geral 

(sons, cheiros e meteorologia); 

II. II. Actores sociais 3. Públicos Número de adeptos (equipa 

da «casa» e adversário); 

Caracterização sociográfica 

dos agentes (idade e género); 

Caracterização dos grupos 

presentes (nº face aos indivíduos 

sozinhos e dimensão média); 

Modos de apresentação 

(vestuário do clube, acessórios e 

estandartes); 

4. Equipas em campo 

(jogadores/treinador/ 

Identificação das equipas; 

Modos de interacção com os 
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árbitros) públicos presentes (face ao apoio 

ou manifestações de desagrado 

vindas das bancadas para com os 

jogadores, treinador, e árbitros); 

5. Elementos que 

garantem a segurança do 

recinto 

Posicionamento no espaço; 

Modos de interacção com os 

públicos presentes (face à 

necessidade ou não de ter que 

intervir, caso seja posta em causa 

a segurança dos actores sociais); 

III. Jogo 

III.  

 

 

6. Antes do jogo Interacção entre os adeptos 

antes de o jogo iniciar 

(comentários durante o 

aquecimento em relação aos 

jogadores escolhidos para jogar); 

Perspectiva de como se 

desenrolará o jogo (quem 

dominará mais, prognósticos em 

relação ao resultado, apreciação 

prévia ao treinador na equipa que 

escolheu para jogar).  

7. Dinâmicas da 

assistência ao jogo 

Interacção entre os adeptos 

ao longo do jogo (reacções às 

incidências do jogo, como lesões, 

cartões, evolução do resultado 

(marcador) assobios, incentivos, 

protestos); 

Comportamento corporal dos 

adeptos (levantar-se nos lances de 

perigo, faltas perigosas, golos); 

Marcadores de distracção ao 

jogo (telemóvel, rádio, jornal); 

8. Intervalo Comportamentos durante a 

pausa de jogo (ficar no lugar ou 

levantar-se para ir fazer um 

lanche; a forma como os actores 
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sociais comentam o jogo com o 

seu grupo de acompanhantes ou 

com outros grupos próximos); 

9. Fim do jogo Interacção entre os adeptos 

no fim do jogo (reacções no 

término do jogo (assobios, 

incentivos, protestos)); a forma 

como comentam o desfecho do 

jogo com o seu grupo de 

acompanhantes ou com outros 

grupos próximos); 

Manutenção ou não no lugar 

logo após o final da partida; 

 

 

  

Anexo 4   

Inquérito nº________ 

 

Inquérito por Questionário 

 

 

  Com este inquérito pretende-se conhecer um pouco melhor os públicos do Sporting Clube 

de Espinho, no âmbito do projecto Identidades Culturais no Futebol: um estudo de caso, tendo 

em vista a realização de uma Dissertação de Mestrado em Sociologia, na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Todas as respostas dadas neste inquérito serão salvaguardadas e a 

identidade dos inquiridos preservada.  

Agradecemos desde já a sua colaboração! 

 

 

Parte I: Caracterização sócio-demográfica 

 

1. Sexo: 

Feminino    (1)  

Masculino  (2)  

 

2. Qual é a sua idade? ______ anos. 
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3. Qual o seu Estado Civil? 

 

Solteiro(a)                          (1) 

União de facto  Casado(a) (2) 

Separado                            (3) 

Divorciado                  (4) 

Viúvo(a)                             (5) 

 

4. Área de residência: 

Concelho __________________ 

 

5. Qual o nível de escolaridade completo que possui? 

 

Não sabe ler nem escrever  (1)   

Sabe ler/escrever sem grau de ensino       (2)  

1.º Ciclo do ensino básico (4.ª Classe)  (3)  

2.º Ciclo do ensino básico (6.º Ano)  (4)  

3.º Ciclo do ensino básico (9.º Ano)  (5)  

Ensino secundário via ensino  (6)  

Ensino secundário via técnico profissional  (7)  

Bacharelato  (8)  

Licenciatura  (9)  

Pós graduação/Curso de especialização  (10)  

Mestrado  (11)  

Doutoramento  (12)  

Não sabe/Não responde                                   (13) 

 

6. Qual a sua condição perante o trabalho? 

                           

           Exerce profissão                                                               (1) 

           Ocupa-se exclusivamente pelas tarefas do lar                   (2) 

           Estudante                                                                          (3) 

           À procura do primeiro emprego                                        (4) 

           Desempregado                                                                  (5) 

           Reformado                                                                        (6) 

           Outra                                                                                 (7) 
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                  Qual?_____________________________________________________ 

 

7. Qual a sua situação na profissão? 

 

Trabalhador por conta de outrem                                        (1) 

Trabalhador por conta própria                                             (2) 

Trabalhador independente                                                   (3) 

             Trabalhador familiar não remunerado                                  (4) 

             Outra                                                                                    (5) 

                    Qual? ___________________________________________________                                                                      

 

Parte II: Relação dos públicos com o clube 

 

8. Qual a sua afiliação ao clube? (Assinale apenas uma opção) 

Sócio                                                                                (1) 

             Simpatizante                                                                     (2) 

             Membro da claque organizada    (3) 

             Outra                                                                               (4) 

                    Qual?________________________________________________ 

 

9. Que acessórios relacionados com o clube, habitualmente, leva para o estádio? 

             Cachecol                                                                          (1)                                                           

             Camisola                                                                          (2) 

             Fato de treino                                                                   (3) 

             Estandarte                                                                        (4) 

             Bandeira          (5) 

             Nenhum                                                                           (6) 

 

10. Da seguinte lista, escolha por favor as opções que melhor espelham a sua relação com 

o Sporting Clube de Espinho? (Escolha até duas no máximo) 

É o meu clube de «coração»                                                                     (1) 

É o clube da minha cidade                                                                        (2) 

Joga um familiar no clube                                                                         (3) 

É o meu segundo clube a seguir a um clube de dimensão nacional            (4) 

Não tenho nenhuma relação                                                                                 (5) 
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11. Da seguinte lista, escolha por favor os itens que considere que melhor define o 

Sporting Clube de Espinho. (Escolha no máximo os dois principais) 

 A sua dimensão                                                                                       (1) 

 Representa bem a cidade                                                                          (2) 

 A sua história / «mística»                                                                          (3) 

 O seu sucesso                                                                                           (4) 

 Outra                        (5) 

      Qual? ________________________________________________________ 

 

Parte III: Assistência a espectáculos desportivos do Sporting Clube de Espinho 

 

12. Assiste aos jogos do Sporting Clube de Espinho no seu estádio quando a equipa: 

Joga para o campeonato nacional                      (1)   

Joga para a taça de Portugal                               (2)  

Joga em torneios/jogos amigáveis                      (3) 

Joga em partidas decisivas                                 (4) 

Outro                                                                (5) 

                                    Qual?___________________________________ 

 

13. Assiste aos jogos do Sporting Clube de Espinho fora do seu estádio quando a equipa: 

                  Joga para o campeonato nacional                      (1)   

Joga para a taça de Portugal                               (2)  

Joga em torneios/jogos amigáveis                      (3) 

Joga em partidas decisivas                                 (4) 

Outro                                                                 (5) 

                                    Qual?___________________________________ 

 

14. Indique onde já assistiu aos jogos do Sporting Clube de Espinho: 

Grande Porto   (1)  

Norte do país   (2)  

Centro do país (3) 

Sul do país   (4)  

Fora do país   (5)   

 

15. Da seguinte lista assinale com quem costuma frequentar o estádio do Sporting Clube 

de Espinho: 
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Sozinho                                  (1)  

                        Família                                     (2)  

                        Amigos                                     (3)  

                        Colegas de Trabalh o                (4)  

Outros                                      (5)  

          Com quem? ___________________________________ 

 

16. Da seguinte lista, assinale qual a razão mais forte que o motiva a deslocar-se ao 

estádio: 

           Pelo convívio com familiares e amigos   (1) 

                        Por prática de lazer                                  (2) 

           Pela ligação ao clube                               (3) 

           Pelo prazer de ver futebol                       (4) 

                        Outra                     (5)  

 Qual?________________________________________ 

 

Parte IV: Vivência do momento do jogo 

 

17. Como se caracteriza enquanto adepto? 

                       Efusivo                                                    (1) 

           Tranquilo                                                 (2) 

          «Sofredor» / Nervoso                               (3) 

            Indiferente                                              (4) 

           Porquê?____________________________________________ 

 

18. Qual a sua reacção, habitualmente, face à equipa/treinador durante o jogo? 

                       Reajo com assobios                                (1) 

                       Reajo com críticas                                  (2) 

                       Reajo com cânticos de apoio                  (3) 

                       Reajo com elogios                                  (4) 

                       Outra                                                      (5) 

Qual?_________________________________________________ 

 

19. Qual a sua reacção, habitualmente, face aos outros adeptos durante o jogo? 

                       Reajo com insultos                                  (1) 

                       Reajo com actos de violência                  (2) 
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                       Reajo com manifestações de alegria        (3) 

                       Reajo com cânticos                                  (4) 

                       Outro                                                        (5) 

Qual?__________________________________________________ 

 

20. Qual a sua reacção, habitualmente, face ao desempenho do árbitro durante o jogo?  

                       Reajo com assobios                                (1) 

                       Reajo com insultos                                 (2) 

                       Reajo com actos de violência                 (3) 

                       Reajo com elogios                                  (4) 

 Outro                                                     (5) 

Qual?____________________________________________________ 

 

21. Como avalia (no geral) o desempenho das arbitragens? 

           Positivo                                               (1)  

           Negativo                                              (2)  

 

21.1- Se na pergunta anterior respondeu de forma positiva, indique por favor quais as 

razões que o levam a avaliar positivamente as arbitragens: 

                         

                                      Beneficiam o clube                          (1)  

                                   Ajudam mais do que prejudicam   (2)  

                                   São neutros                                   (3) 

                                   Outra                 (4)   

             Qual? ______________________________________ 

 

21.2- Se na pergunta nrº21 respondeu de forma negativa, indique por favor quais as 

razões que o levam a avaliar negativamente as arbitragens: 

             

                                    Prejudicam peremptoriamente o clube   (1)  

                                    Prejudicam mais do que ajudam             (2)  

                                    São incompetentes                                  (3) 

                                    Outra                            (4)   

             Qual? ______________________________________ 
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22. Considera importante o trabalho que o Sporting Clube de Espinho desenvolve no 

panorama desportivo local? 

  Sim  (1)   

 Não                  (2)                                                                                                                                                                                        

            Porquê?__________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

23. Da seguinte lista de itens, assinale qual o seu grau de satisfação relativamente às 

condições físicas do estádio: 

 

 

Muito 

insatisfeito 

 

Insatisfei

to 

 

Nem 

satisfeito nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

Dimensão 
     

Estado de 

conservação 
     

Aparência 
     

Conforto      

Proximidade 

face ao local de 

residência 

     

 

24. Considera que existem alguns aspectos que o Sporting Clube de Espinho deva mudar? 

Sim (1)   

Não (2)  

 

25. Se respondeu “sim” na questão anterior enumere os aspectos que desejaria ver 

alterados: 

________________________________________________________________________          

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

 



109 

 

Anexo 5 

Guião de Entrevista semi - estruturada aos dirigentes do Sporting Clube de 

Espinho 

 

Caracterização sociodemográfica (adeptos) 

 De acordo com a sua percepção, os jogos do Sporting Clube de Espinho são 

mais frequentados por mulheres ou homens?  

 Qual o escalão etário que mais regularmente observa nos jogos do Sporting 

Clube de Espinho? 

 Os públicos do Sporting Clube de Espinho são, na sua maioria, oriundos da 

própria cidade ou, por outro lado, são de outras localidades? Se forem de outras 

localidades, quais? 

 Que ideia tem do nível de escolaridade dos públicos dos jogos do Sporting Clube 

de Espinho? Fale-nos sobre isso. 

 Tem conhecimento acerca da situação profissional sobre esses mesmos 

públicos? Que razão encontra para a sua resposta? 

Relação dos públicos com o clube 

 Os públicos que frequentam, na sua maioria, os jogos do Sporting Clube de 

Espinho que tipo de afiliação possuem face ao clube (sócios, simpatizantes, 

membros da claque etc)?  

 O clube leva a cabo algum tipo de estratégia para estimular a afiliação dos 

adeptos ao clube? Se sim, Quais? 

 Que tipo de manifestações de apoio à equipa, normalmente, você percepciona 

por parte dos adeptos? 

 Em que medida os adeptos que frequentam os jogos no estádio do Sporting 

Clube de Espinho se identificam com o clube? Consegue especificar ? 

 Sabe, de alguma forma, que ideia têm os adeptos do Sporting Clube de Espinho 

acerca do clube?  

Assistência a espectáculos desportivos do Sporting Clube de Espinho 
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 De uma forma geral, como caracteriza a frequência dos públicos do Sporting 

Clube de Espinho nos jogos do seu estádio e fora dele? Fale-nos sobre isso. 

 Considera que os adeptos do Sporting Clube de Espinho acompanham o clube 

por todas as regiões do país onde a equipa vá jogar? Se sim, especifique que 

regiões por favor.   

 Na sua opinião e com base na sua experiência, os públicos que frequentam os 

jogos do Sporting Clube e Espinho, fazem-no acompanhados? Se sim por quem? 

 Encontra uma motivação comum à maioria dos adeptos para frequentarem o 

estádio e assistirem aos jogos do clube? 

 A direcção do Sporting Clube de Espinho leva a cabo medidas para cativar 

maior afluência de públicos ao seu estádio? Se sim, quais? 

 Que ideias têm, na sua opinião, os públicos do Sporting clube do Espinho face às 

condições do recinto desportivo (estádio)? Considera que haveria aspectos a 

melhorar? Quais? 

 

Vivência do momento do jogo 

 O que pensa do comportamento do adepto, em geral, do Sporting Clube de 

Espinho? 

 De que forma os públicos do Sporting clube de Espinho reagem, na generalidade 

dos casos, às incidências do jogo, quer para com a equipa, quer entre adeptos? 

 E em relação à equipa de arbitragem? Quais são as posturas e atitudes perante a 

mesma? 

 Em que medida, o seu trabalho enquanto dirigente deste clube é importante para 

veicular junto dos públicos a “mística” do Sporting Clube de Espinho? 

 Considera importante o trabalho que o Sporting Clube de Espinho desenvolve no 

panorama desportivo local? Porquê? 

 Por outro lado, considera que o Sporting Clube de Espinho exerce um papel 

importante para a cidade? Fale-nos sobre esse papel. 

 

Grelha de observação da entrevista 

Nome do entrevistado:______________________________________ 

Inicio da entrevista:_________________________________________ 

Fim da entrevista:___________________________________________ 
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Duração:__________________________________________________ 

Coordenadas espaciais:_______________________________________ 

Posição do entrevistado face ao entrevistador:_____________________ 

Perfil do 

Entrevistado 

 

Linguagem Cinética 

 

Reacções/apartes 

 

 

 

Cenário 

 

 

 

Observações 

 

 

  

Anexo 6 

Grelha da Situação de Observação nº1 

 

Identificação do jogo: S.C.Espinho vs Padroense F.C. 

Dia da semana:Domingo 

Horas de observação: 2h e 

15m 

Início: 14:45h Fim: 17:00h 

Data de preenchimento do registo de observação: 28/02/2010 
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Posicionamento do observador face ao cenário de observação: Situado na bancada 

central, na primeira fila a contar de baixo para cima, junto ao relvado, entre o meio campo e a 

área da baliza norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Categori

as 

Dimensões Descrição 

I. Cenário de 

assistência à 

prática 

desportiva 

1.Coordenadas 

temporais 

28/02/2010; 

2h e 15m 

S.C.Espinho – Padroense F.C. jogo referente 

à jornada 21 do campeonato nacional da II 

Divisão. 

2.Coordenadas 

espaciais 

Situamo-nos na bancada central, contrária à 

bancada do lado do mar, na primeira fila a contar 

de baixo, junto ao relvado, entre o meio campo e a 

grande área da baliza norte; O tempo apresenta-se 

chuvoso, com um clima frio. Não se verifica muito 

barulho nem muitos sons, possivelmente devido ao 

mau tempo, o que não convida a frequência de 

muito público ao estádio. Não se percepcionam 

grandes cheiros, a não ser a terra molhada. 

IV. II. Actores 

sociais 

3. Públicos Da bancada onde nos encontramos 

conseguimos contar cerca de 200 adeptos, sendo 

que da equipa adversária não verificamos qualquer 

falange de apoio. A grande maioria dos agentes 

sociais presentes no estádio são do género 

masculino, com idades a rondar os 40 e 55 anos. 

Não se vislumbram crianças, e poucas são as 

mulheres. Assim, como jovens, que não passará 

dos 15, 20 elementos. Nota para o facto destes 15 a 

20 agentes serem também do género masculino.  
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Constatamos que os públicos presentes no 

estádio para assistirem ao jogo em questão, 

apresentam-se dispersos e muitos deles sozinhos. 

Apenas se destacam alguns pequenos grupos de 

pessoas, constituídos por não mais de 2 a 3 

pessoas. Visto o tempo chuvoso que se verifica, os 

agentes apresentam-se com calças de ganga, com 

casacos e kispos. As poucas mulheres presentes 

apresentam-se, de igual forma, com muita roupa, 

predominando os casacos, lenços e também 

cachecóis. Alguns adeptos presentes envergam 

cachecóis do clube da “casa”, e destaca-se um ou 

outro adepto com estandartes. 

4. Equipas em 

campo 

(jogadores/treinador/ 

árbitros) 

S.C.Espinho – Padroense F.C.; 

Com a entrada dos intervenientes em campo, 

não se verifica qualquer tipo de manifestação, nem 

de apoio nem de protesto derivado, também, da 

pouca afluência de público ao jogo.  

5. Elementos que 

garantem a segurança 

do recinto 

Os elementos que asseguram a segurança do 

espaço do jogo encontram-se espalhados 

uniformemente pelo terreno de jogo, estando 

descontraídos e calmos, interagindo, inclusive, 

com alguns dos adeptos, visto que o ambiente se 

apresenta extremamente calmo e até um pouco 

“pobre”, no sentido das dinâmicas de assistência 

ao espectáculo. 

III. Jogo 

V.  

 

 

6. Antes do jogo A interacção que se verifica entre os agentes 

que se deslocaram ao estádio para assistirem ao 

jogo é, praticamente, nula. Poucos são os 

comentários, poucas são as dinâmicas que 

envolvem os adeptos. Além de serem em número 

reduzido, apresentam-se muito dispersos pelas 

bancadas, o que torna quase impossível a 

verificação de grandes interacções. Podemos 

descortinar um ou outro adepto com um lenço 

branco na mão, talvez pela má classificação da 
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equipa no campeonato, mas nada de muito mais a 

acrescentar.   

7. Dinâmicas da 

assistência ao jogo 

O jogo começa praticamente com uma 

manifestação de agrado por parte dos adeptos 

presentes, já que o espinho marcou um golo mal o 

jogo começou (1-0). Estes apesar da chuva, 

levantam-se e agitam os cachecóis. Cerca de dez 

minutos depois, há adeptos do S.C.Espinho 

furiosos, pois alegam que um jogador da equipa 

adversária fez uma falta perigosa sobre um jogador 

do espinho. Contudo há, também opiniões 

contrárias, alegando que o terreno do jogo também 

foi responsável por tal facto, “esta falta também se 

deve ao campo.”, frisou um desses adeptos. De 

relevar que depois deste acontecimento sempre 

que o tal jogador do Padroense que fez a falta 

perigoso sobre o jogador do S.C.Espinho era alvo 

de assobios e apupos por parte do público. Com 

trinta minutos de jogo a equipa da “casa” marca 

outro golo (2-0), ao qual os adeptos reagem de 

forma entusiasta, considerando que foi um golo 

fantástico, “Grande golo Horácio”, grita um dos 

adeptos. Nota para alguns adeptos que cantaram e 

saltaram com este golo. 

Na segunda parte não se percepcionam 

grandes manifestações nem reacções por parte dos 

adeptos visto, segundo eles, verificar-se um mau 

jogo, tal como afirmou um desses adeptos, “Esta 

segunda parte não está a valer nada.”. A vinte 

minutos do término do jogo a equipa adversária 

marcou um golo (2-1), ao qual não se verificou 

praticamente nenhuma reacção, visto a ausência de 

apoio ao Padroense F.C. Verificaram-se por parte 

de alguns adeptos do S.C.Espinho alguns assobios 

de protesto contra a equipa da casa, “Joguem à 

bola pah”, ou então “Acordem pra vida fogo”. 
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Durante todo o jogo não se vislumbramos 

qualquer tipo de marcadores de distracção ao jogo, 

salvo raras excepções de adeptos que por vezes 

consultavam o telemóvel, mas ao nível de jornais 

ou de rádios não se verificaram a posse ou o uso 

destes, talvez devido às condições climatéricas.  

8. Intervalo Após o término da primeira parte é-nos 

possível verificar que praticamente todos os 

agentes que assistem ao jogo levantam-se e 

dirigem-se ao bar, coincidindo com o aumento da 

frequência da chuva. Ao contrário do que seria de 

esperar, em que os adeptos se deslocam ao bar 

para comer e beber, eles apenas se dirigem ao bar 

para se abrigarem. Não percepcionamos mais que 

quatro ou cinco adeptos que bebem cerveja e 

comem uma sandes ou batatas fritas. Os adeptos 

estão, na sua generalidade, calmos mas satisfeitos 

com o desenrolar do jogo, elogiando a equipa, tal 

como afirma um adepto do S.C.Espinho, “Hoje 

estou a gostar da atitude dos rapazes”. 

9. Fim do jogo No fim do jogo os adeptos mostravam-se 

satisfeitos, apesar da chuva, aplaudiram a equipa, 

pela sua boa prestação e pela consequente vitória. 

A maioria dos adeptos que presenciaram o jogo 

permaneceu nos seus lugares até ao apito final do 

árbitro, não se verificando o abandono prematuro 

do estádio, por parte de qualquer um destes. No 

fim podemos percepcionar comentários como, “Se 

jogassem sempre assim, subíamos de divisão.” ou 

,”Eles (padroense) eram fraquinhos, mas nós 

tivemos bem hoje.” 
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Anexo 7 

Grelha da Situação de Observação nº2 

 

Identificação do jogo: S.C.Espinho vs Merelinense F.C. 

Dia da semana: Domingo 

Horas de observação: 2h e 

15m 

Início: 14:45h Fim: 17:00h 

Data de preenchimento do registo de observação: 14/03/2010 

Posicionamento do observador face ao cenário de observação: Situado na bancada 

central na direcção do centro do terreno (meio campo), numa fila a meio, sensivelmente, da 

mesma bancada. 

 

 

 

 

 

 

 

Categori

as 

Dimensões Descrição 

I. Cenário de 

assistência à 

prática 

desportiva 

1.Coordenadas 

temporais 

14/03/2010; 

2h e 15m;  

S.C.Espinho – Merelinense F.C., jogo 

referente à jornada número 23, do campeonato da 

II divisão nacional. 

2.Coordenadas 

espaciais 

Situamo-nos na bancada central contrária à 

bancada do lado do mar. Encontramo-nos, 

sensivelmente, a meio do meio campo, numa fila 

localizada a meio da bancada; O tempo 

apresenta-se relativamente encoberto mas um 

clima consideravelmente agradável. Conseguem 

ouvir se gaitas e buzinas, e verificamos um 

cheiro a fumo, devido a algumas tochas acesas 

pela “claque” organizada do S.C.Espinho.  

VI. II. Actores 

sociais 

3. Públicos Na bancada onde nos encontramos 

estimamos que estão presentes cerca de 400 

adeptos da equipa da “casa”, sendo que no 

estádio inteiro estarão à volta de 800, 900 

pessoas. Referentes à equipa adversária 

contamos cerca de 40 a 50 adeptos; A nível 
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sociográfico conseguimos percepcionar, do local 

onde nos encontramos, que os homens estão em 

maioria, em relação às mulheres. A grande 

maioria dos agentes presentes apresenta idades a 

rondar os 50 e 60 anos. Apesar de conseguirmos 

percepcionar indivíduos mais novos (30 e 40 

anos) estes estão em clara minoria. Os jovens 

que conseguimos distinguir no local onde nos 

encontramos do estádio, encontram-se na sua 

maioria na claque organizada do S.C.Espinho; 

Do sítio onde nos encontramos conseguimos 

percepcionar muitos adeptos que estão sozinhos, 

assim como adeptos que estão em pequenos 

grupos de 2 ou 3 pessoas. O maior centro de 

concentração de adeptos em grupo é, sem 

duvida, na claque organizada do S.C.Espinho, 

que reúnem cerca de 20, 25 adeptos; Na 

generalidade, os adeptos apresentam-se de 

camisa e calças, alguns casacos e bonés. Alguns 

adeptos da claque estão sem camisola, tendo 

apenas cachecóis e calças. Os agentes do género 

feminino apresentam saia, sandálias, algumas de 

avental e outras vestidas de forma mais comum 

(calças de ganga, sapatos e blusa). Conseguimos 

ver, ainda, muita gente com acessórios de apoio 

ao clube, como estandartes, bandeiras e 

cachecóis.  

Modos de apresentação (vestuário do clube, 

acessórios e estandartes); 

4. Equipas em 

campo 

(jogadores/treinador/ 

árbitros) 

S.C.Espinho – Merelinense F.C. 

Na entrada das equipas em campo, 

predominam os aplausos e gritos de apoio, 

principalmente vindos da claque. Lançamentos 

de fitas e papeis pretos e brancos, as cores do 

S.C.Espinho. Nada a registar ao nível de 

comentários para com os árbitros, treinadores e 
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equipa adversária.  

5. Elementos que 

garantem a segurança 

do recinto 

Os elementos de segurança situam-se de 

forma distribuída pelo terreno do jogo. 3 desses 

elementos colocam-se na bancada onde nos 

encontramos, e outros 3 na outra bancada. Estão 

calmos, já que o ambiente no estádio também se 

mostra calmo. Há inclusive algumas conversas 

entre os polícias e alguns adeptos da claque do 

S.C.Espinho.  

III. Jogo 

VII.  

 

 

6. Antes do jogo Na fase prévia ao jogo dar inicio os adeptos 

mostram-se descontraídos e vão comentando de 

forma tranquila a equipa que o treinador 

escolheu para começar o jogo. Um adepto 

mostra-se contra o alinhamento de um dos 

jogadores que vão iniciar o jogo, “Aquele não 

tem capacidade para jogar aqui”. Entre os 

adeptos as conversas são de optimismo que o 

S.C.Espinho ganhará sem dificuldades, “vamos 

come-los”.  

7. Dinâmicas da 

assistência durante o 

jogo 

A primeira parte do jogo manteve-se calma 

e sem sobressaltos, nem com muitos motivos 

para os adeptos festejarem. Do mesmo modo, 

também não se vislumbraram reacções de 

protesto, revolta e fúria dos adeptos. Houve, 

como é normal nestes fenómenos desportivos, 

um lance ou outro que despoletaram protestos 

por parte dos adeptos do S.C.Espinho mas nada 

de mais. Na segunda parte está a ser diferente. 

Há maior tenção entre os jogadores, e por 

consequência entre os adeptos e os actores 

intervenientes no jogo (jogadores). Destaca-se 

um lance que originou uma onde de protestos do 

público afecto ao Espinho, pois alegam uma falta 

muito “perigosa” sobre um jogador da equipa da 

“casa”. Logo de seguida, aos 15 minutos da 

segunda parte, o S.C.Espinho marca um golo (1-
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0), os adeptos reagem com muita alegria, 

abraçam-se e até dançam. A falange de apoio do 

Merelinense F.C protesta veemente, pois 

consideram que a bola não entrou. Os jogadores 

desta mesma equipa também protestam de uma 

forma exacerbada com o árbitro o que resulta em 

duas expulsões. Os adeptos do S.C.Espinho 

aplaudem a decisão do árbitro. Até ao término do 

apenas se registou mais um golo, também para a 

equipa da casa, aos 73 minutos (2-0) o que 

confirmou a vitória dos locais e os adeptos 

ficaram aliviados pois segundo eles o jogo estava 

equilibrado, “Este golo veio a calhar” desabafou 

um dos adeptos afectos ao S.C.Espinho.  

De registar que alguns adeptos não 

abdicaram do rádio durante o jogo, pois ouviam 

resultados de outros jogos, “ olha o Lourosa tá a 

perder”, disse um dos adeptos.  

8. Intervalo Os agentes sociais que assistem ao jogo, no 

intervalo levantam-se e dirigem-se ao bar, muitas 

delas chegam com cerveja, outras apenas com 

uma sandes ou com um chocolate. Poucos são os 

adeptos que permanecem sentados, mesmo os 

que não de deslocam ao bar, levantam-se e vão 

se mexendo ao mesmo tempo que comentam a 

primeira parte do jogo, demonstrando que não 

estão a gostar do mesmo, “Está a ser um jogo 

muito fraquinho”, referiu um adepto da “casa”. 

9. Fim do jogo Gostaríamos de realçar que antes de 

finalizar o jogo ninguém saiu do estádio, os 

adeptos estavam satisfeitos pela vitória, apesar 

de reconhecerem que a equipa não jogou muito 

bem, como referiu um adepto, “foi melhor o 

resultado do que a exibição”. As reacções que 

mais frequentemente verificamos no término da 

partida foram aplausos e canticos, principalmente 



120 

 

por parte da claque organizada. Os mesmos 

permaneceram, ainda, no estádio minutos após 

acabar o jogo, assim como outros adeptos que 

aproveitavam para ir bebendo mais uma cerveja, 

fumar e comer.  

                                 

 

Anexo 8 

Grelha da Situação de Observação nº3 

 

Identificação do jogo: S.C.Espinho vs F.C.Vizela 

Dia da semana: Domingo 

Horas de observação: 2h e 

15m 

Início: 15:45h Fim: 18:00h 

Data de preenchimento do registo de observação: 11/04/2010 

Posicionamento do observador face ao cenário de observação: Situado na bancada 

central, no alinhamento da grande área da baliza norte. Primeira fila a contar do topo da 

bancada. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria

s 

Dimensões Descrição 

I. Cenário de 

assistência à 

prática 

desportiva 

1.Coordenadas 

temporais 

11/04/2010; 2h e 15m de Observação;  

S.C.Espinho-F.C.Vizela, jogo referente à 

26ª jornada do Campeonato da II Divisão 

Nacional. 

2.Coordenadas 

espaciais 

Situamo-nos na bancada central, do lado do 

mar, na primeira fila a contar do topo da 

bancada; O tempo apresenta-se agradável com 

sol, clima ameno e pouco vento. O estádio está 

silencioso e o cheiro que se regista é o cheiro 
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natural a relva. 

VIII. II. Actores 

sociais 

3. Públicos A equipa do S.C.Espinho conta com cerca 

de 500 adeptos, sendo que na bancada onde nos 

encontramos não ultrapassa os 100 elementos. A 

equipa adversária não conta com mais de 20 

adeptos; Os agentes sociais presentes na sua 

grande maioria são homens entre os 40 e 60 

anos. O género feminino está em clara minoria 

não se percepcionando, do local onde nos 

encontramos, mais de 20 a 30 mulheres. 

Contudo, revelam uma idade média inferior em 

relação ao género masculino. A presença de 

crianças é quase inexistente, assim como os 

jovens adolescentes; Vislumbram-se grupos de 

agentes que assistem ao jogo, grupos esses 

compostos na sua maioria por 3 a 4 pessoas. 

Poucos são os agentes que se apresentam 

sozinhos; Os adeptos da equipa da “casa” 

apresentam-se de forma discreta, não se 

percepcionando, praticamente, nenhum adereço 

de apoio ao clube. Vislumbramos uma única 

excepção, no caso, um elemento do género 

masculino que se apresenta com um cachecol e 

uma camisola do S.C.Espinho. De uma forma 

geral, os agentes sociais estão vestidos de uma 

forma descontraída e informal. Óculos de sol, 

sapatilhas, calças e camisas ou t’shirts 

caracterizam a maioria dos agentes sociais 

presentes nas bancadas. 

4. Equipas em 

campo 

(jogadores/treinador/ 

árbitros) 

S.C.Espinho – F.C.Vizela ; Aplausos na 

apresentação das equipas no centro do campo. 

Nenhuma situação de protesto ou desagrado para 

com os actores sociais intervenientes no 

espectáculo desportivo (jogadores, treinador e 

árbitros). 

5. Elementos que Estão localizados ao longo do terreno de 
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garantem a segurança 

do recinto 

jogo, em que 3 desses elementos se apresentam 

do lado da bancada em que nos encontramos, e 

outros 2 do lado da outra bancada. A atitude 

destes, perante os adeptos, mostra-se passiva, na 

medida em que não se verificam distúrbios. 

Contudo, demonstram grande atenção, já que 

estão de costas para o jogo e de frente para as 

bancadas.  

 

III. Jogo 

IX.  

 

 

6. Antes do jogo Os adeptos mostram-se calmos e impávidos. 

Um adepto dança ao som da música que vai 

passando no estádio. Os adeptos presentes não 

tecem grandes comentários em relação à equipa 

escolhida nem a um possível prognóstico para o 

jogo prestes a começar. A única excepção a este 

facto, é um adepto que se mostra convencido de 

que a equipa do S.C.Espinho não ganhará o jogo.  

7. Dinâmicas da 

assistência durante o 

jogo 

O jogo mantém-se calmo até meio da 

primeira parte, ao ser mostrado um cartão 

amarelo a um jogador da equipa da “casa”, o 

público dirigem ao árbitro protestos e insultos. 

De seguida um jogador do Vizela leva também 

um cartão amarelo, ao qual o público aplaude. 

Na primeira parte não houve nada mais a registar 

de relevante. No recomeço do jogo na segunda 

parte há uma “explosão” de alegria por parte dos 

adeptos da “casa” pois o S.C.Espinho marcou 

um golo (1-0). Numa reacção de um dos adeptos 

ao golo, houve-se “ao fim quero a camisola 

pah”. Dez minutos depois o público afecto à 

equipa da “casa” fica triste, já que o F.C.Vizela 

empata o jogo (1-1). Enquanto os adeptos 

visitantes festejam o golo, um adepto do 

S.C.Espinho protesta contra o guarda-redes, “a 

bola devia ser dele”. A 15 minutos do fim do 

jogo há um cartão amarelo mostrado a um 
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jogador do Espinho, perante o qual os adeptos 

reagem negativamente, protestando veemente. 

Um dos momentos de maior protesto do jogo 

surge pouco depois, quando um jogador da 

equipa visitante faz uma falta “perigosa”, 

seguido de uma alegada agressão, o que leva à 

revolta global dos adeptos afectos aos 

S.C.Espinho, percepcionando-se comentários de 

grande fúria como, “joga à bola ca****”. 

A 5 minutos do fim do jogo, novamente os 

adeptos do S.C.Espinho mostram-se revoltados 

por ter ficado, alegadamente, uma grande 

penalidade por assinalar a favor dos da “casa”. 

Já em tempos de desconto, o público levanta-se 

para festejar um golo do S.C.Espinho mas a bola 

não entra e a frustração apodera-se dos adeptos, 

já que referem que o golo era de fácil 

concretização. No fim do jogo, os adeptos da 

“casa” dirigem um “coro” de assobios e apupos 

tanto ao árbitro como à equipa visitante; 

È de relevar que durante todo o jogo não 

percepcionamos, da parte dos agentes sociais, 

qualquer posse ou uso de marcadores de 

distracção ao jogo, como telemóveis, rádios ou 

jornais.  

8. Intervalo Neste momento é nos possível verificar que 

cerca de metade dos agentes sociais levantaram-

se para se deslocarem ao bar para lanchar. 

Contudo, um número relativo de adeptos 

permanece sentado. Os que permaneceram no 

local discutem o jogo de forma tranquila. Vão 

tecendo algumas críticas à actuação do árbitro e 

comentam que o S.C.Espinho merecia estar a 

ganhar. Não vislumbramos praticamente 

interacções entre os diferentes grupos de 

adeptos. 
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9. Fim do jogo Notamos que alguns adeptos foram 

abandonando o estádio mais cedo, cabisbaixos e 

nitidamente desiludidos fazendo gestos para o 

terreno do jogo que indicam tal consideração. No 

término do jogo grande parte dos agentes que 

ainda se encontravam no estádio saiu de 

imediato. À semelhança dos que saíram mais 

cedo, os adeptos mostravam-se desiludidos, e 

descontentes, levando a cabo comentários como, 

“O espinho não joga nada”. De realçar que, 

paralelamente, estes agentes sociais iam 

mantendo conversas alheias ao jogo, falando, por 

exemplo, de como se estaria desenrolar o jogo de 

uma outra modalidade, no caso voleibol. Os 

poucos que ainda permaneceram nas bancadas 

após o término do jogo não teciam grandes 

comentários, prevalecendo o silêncio. 

                                  

 

 

Anexo 9 

Grelha da Situação de Observação nº4 

 

Identificação do jogo: S.C.Espinho vs U.S.C.Paredes 

Dia da semana: Domingo 

Horas de observação: 2h e 

15m 

Início: 15:45h Fim: 18:00h 

Data de preenchimento do registo de observação: 02/05/2010 

Posicionamento do observador face ao cenário de observação: Situamo-nos na entrada 

da bancada central, numa das filas centrais da mesma, no enfiamento da baliza do lado norte. 
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Categori

as 

Dimensões Descrição 

I. Cenário de 

assistência à 

prática 

desportiva 

1.Coordenadas 

temporais 

02/05/2010; 

2h e 15m; 

S.C.Espinho – U.S.C.Paredes, jogo referente à 

última jornada do campeonato nacional da II 

divisão.  

2.Coordenadas 

espaciais 

Situamo-nos na entrada da bancada central do 

lado do mar a meio, sensivelmente, da bancada, no 

enfiamento da baliza norte; 

As condições meteorológicas apresentam-se 

óptimas, céu limpo, e muito calor. O ambiente está 

agradável para assistir a um espectáculo desportivo 

como este, não se verificando, contudo, grandes 

manifestações sonoras por parte dos adeptos. No 

estádio sente-se o aroma vindo do mar, misturado 

com o da relva que está bastante molhado, já que 

foi regado por causa do calor e do sol. 

X. II. Actores 

sociais 

3. Públicos A nível de assistência ao jogo, dos quatro que 

observamos, este é o que apresenta um maior 

número de público, rondando os mil adeptos que 

estão presentes no estádio. Não se vislumbra 

qualquer adepto da equipa “visitante”. 

Verificamos a predominância do género 

masculino, face ao género feminino, contudo, em 

comparação com as observações anteriores, 

percepcionamos que é o jogo que regista maior 

número de mulheres. Também destacamos em 

número relativamente razoável, a presença de 

crianças e jovens. Ao nível da classe etária, 

percebemos que não existe tanta homogeneidade 

como nas observações anteriores, constando nas 

bancadas públicos de todas idades, desde crianças a 

idosos, contudo podemos considerar que são em 

maior número, os agentes com idades entre os 35 e 

os 50 anos; Constamos, de igual forma, um maior 
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número de famílias a assistir ao jogo, 

comparativamente com observações anteriores, 

sendo que a maioria dos públicos presentes se 

apresentam acompanhados, em grupos de quatro a 

cinco pessoas, chegando a dimensões maiores, em 

certos casos. Conseguimos verificar que a maioria 

das pessoas se apresentam com um vestuário 

descontraído e fresco, nomeadamente, calções, 

t’shirts, sandálias e chinelos. Poucos são os agentes 

que fogem a esta tendência referida. Nota para 

muitos adeptos que se apresentam com cachecóis 

afectos ao clube, assim como bandeiras e 

estandartes.  

4. Equipas em 

campo 

(jogadores/treinador/ 

árbitros) 

S.C.Espinho – U.S.C.Paredes; 

Aquando da entrada em campo das equipas, 

treinadores e árbitros não se verifica qualquer tipo 

de protesto ou manifestação negativa, apenas 

palmas e alguns incentivos, tal como é exemplo um 

dos adeptos, “Vamos lá, vamos come-los!”. Nota 

também para o speaker do estádio que, de forma 

entusiasta, “puxa” pelos adeptos, “Vamos apoiar a 

nossa equipa do início ao fim do jogo!”.  

 

5. Elementos que 

garantem a segurança 

do recinto 

Os polícias que asseguram o bom 

funcionamento do espectáculo apresentam-se em 

dois grupos compostos por três elementos, em cada 

uma das bancadas. Aparentam boa disposição e 

interagem com alguns adeptos, assim como, com 

alguns actores sociais que intervêm directamente 

no jogo, no caso, os árbitros.  

III. Jogo 

XI.  

 

 

6. Antes do jogo Na fase que antecede o inicio do jogo os 

adeptos, no geral, mostram-se descontraídos e 

bem-dispostos. Alguns dançam ao som da música 

do estádio, outros permanecem em pé. Um destes 

agentes que se encontra em nosso redor executa, 

inclusive, uma coreografia para uma das músicas 
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que passam no estádio, para regozijo dos restantes 

adeptos. Conseguimos constatar que durante o 

aquecimento havia comentários elogiosos à escolha 

dos jogadores por parte do treinador, como é o caso 

de dois adeptos que comentavam essa situação um 

com o outro, “Pah, esta é a melhor equipa que nós 

podemos pôr em campo.” O outro adepto concorda 

e avança com um prognóstico para o jogo, “hoje 

espetamos praí 3-0.” 

7. Dinâmicas da 

assistência ao jogo 

Os adeptos afectos ao S.C.Espinho mostram-

se relaxados, descontraídos e com boa disposição 

durante os primeiros instantes do jogo, excepção 

feita a uma alegada má decisão do árbitro, sobre o 

qual recaiu protestos e fúria dos adeptos, levando 

estes, inclusive, a pronunciar algumas frases 

insultuosas. Um dos adeptos protesta veemente 

junto às redes da bancada, levando a polícia a 

deslocar-se junto dele e a chamar atenção. Quase 

no fim da primeira parte do jogo, uma lesão de um 

jogador da equipa da “casa” leva a reacções de 

preocupação por parte do público. De notar que 

aquando deste acontecimento, alguns adeptos 

levantaram-se e aproximaram-se do terreno do jogo 

para se inteirarem do estado do atleta. Por outro 

lado, percepcionamos que outros adeptos teceram 

comentários de despreocupação, como foi o caso 

de um adepto, “Levanta-te e jogo, isso não é 

nada.”. Até ao intervalo não registamos mais 

nenhuma reacção “anormal” por parte do público. 

Na segunda parte do jogo registamos uma pequena 

manifestação da claque organizada do S.C.Espinho 

(Desnorteados) dirigida à direcção do clube por, 

alegadamente, ser pouco o apoio da mesma, face 

aos sócios e membros da claque. Notamos, 

igualmente, que alguns adeptos usaram marcadores 

de distracção ao jogo, como o rádio, visto que iam 
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acompanhando, pelo mesmo, outros jogos de 

divisões superiores, tal como nos demonstra o 

comentário de um desses adeptos, “ Olha o Braga 

já ta a perder!”. Nota para o último facto referente 

a este jogo que despertou atenção dos adeptos, 

aquando do golo da equipa da “casa” (1-0 que de 

resto foi o resultado final). Aqui as manifestações 

foram intensas com alguns destes adeptos a 

envergarem o cachecol e as bandeiras e a saltarem, 

inclusivamente um desses adeptos quase trepou a 

rede que separa a bancada do terreno de jogo. 

Destacamos, igualmente, um adepto que elogiou 

muito o golo e a jogada que precedeu o mesmo 

golo, “Assim é que é jogar pah, grande golo e 

grande jogada!”.   

8. Intervalo No intervalo, como é apanágio os adeptos 

deslocam-se ao bar, a grande maioria para ir buscar 

cerveja e/ou agua. No caso do género masculino a 

predominância é cerveja, no género feminino 

predomina mais a água e o sumo, apesar de se 

verificar também a posse de cerveja neste género. 

Estes mesmos agentes trazem também batatas fritas 

e chocolates que se destinam na sua maioria às 

crianças que as acompanham. O mesmo adepto que 

dançava ao som da música antes do jogo, com 

coreografia, continua no intervalo a fazer o mesmo. 

Com isto, outros adeptos acabam por acompanha-

lo e dançam igualmente. Os adeptos que 

permaneceram no seu lugar, optam por estar ao 

telemóvel ou a ouvir musica no seu mp3. 

9. Fim do jogo Poucos são os adeptos que abandonam o jogo 

antes do seu término. Os que ficaram até ao fim, 

que foi a grande maioria, manifestam o seu 

contentamento pela equipa ter ganho, no último 

jogo do campeonato. Entre alguns comentários 

destacamos um adepto que afirma a sua esperança 
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para a época seguinte, “Pró ano somos campeões 

malta.” Ou então verificamos comportamentos 

mais sóbrios e , por ventura, mais realistas, como, 

“Oh, ganhamos mas não jogamos nada de jeito.”. 

Mas de uma forma geral, todos adeptos aplaudiram 

a equipa e dirigiram palavras de incentivo e de 

congratulação à mesma.   

 

 

Anexo 10 

Tabela 5. Afiliação ao clube por idade 

 

 

Afiliação 

 

Idade 

(anos) 

Sócio 

Frequên

cia Absoluta 

To

tal 

 

Percentagem 

(%) 

To

tal 

(%

) 

21 - 30 2 2 4,3 4,3 

31-40 9 9 19,1 19,

1 

41-50 13 13 27,7 27,

7 

51-60 10 10 21,3 21,

3 

Mais de 60 13 13 27,7 27,

7 

Total 47 47 100 10

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Anexo 11 

Tabela 6. Relação entre a idade e a forma como os públicos frequentam os jogos 

 

Com quem costuma 

frequentar os 

jogos 

 

 

 

 

Idade 

(anos) 

 

 

 

 

 

 

Sozinho 

 

 

 

 

 

Família 

 

 

 

 

 

Amigos 

 

 

 

 

 

Colegas de 

Trabalho 

 

 

 

 

 

Outros 

 

 

 

 

 

Total 

Menos 

de 21 

anos 

Frequência 

Absoluta  

0 0 1 0 0 1 

Percentagem 

(%) 

0 0 3,1 0 0 1,0 

21- 30 Frequência 

Absoluta 

0 2 13 0 3 18 

Percentagem 

(%) 

0 5,3 40,6 0 100 18,0 

31-40 Frequência 

Absoluta 

2 11 10 4 0 27 

Percentagem 

(%) 

11,1 28,9 31,3 44,4 0 27,0 

41 -50 Frequência 

Absoluta 

5 18 4 2 0 29 

Percentagem 

(%) 

27,8 47,4 12,5 22,5 0 29,0 

51-60 Frequência 

Absoluta 

6 3 0 3 0 12 

Percentagem 

(%) 

33,3 7,9 0 33,3 0 12,0 

Mais 

de 60 

anos 

Frequência 

Absoluta 

5 4 4 0 0 13 

Percentagem 

(%) 

27,8 10,5 12,5 0 0 13,0 

Total Frequência 18 38 32 9 3 100 
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Absoluta 

Percentagem 

(%) 

100 100 100 100 100 100 

 

 

Anexo 12 

Tabela 7. Afiliação ao clube por nível de escolaridade 

  Afiliação ao 

Clube 

 

Nível de 

Escolaridade 

  

 

Sócio 

 

 

Simpatizante 

 

Membro da 

Claque 

Organizada 

 

 

Total 

 

Sabe ler/escrever sem 

grau de ensino 

Frequência 

Absoluta 

2 0 0 2  

Percentagem 

(%) 

4,3 0 0 2,0  

1ºCiclo do ensino 

básico (4º classe) 

Frequência 

Absoluta 

12 0 0 12  

Percentagem 

(%) 

25,5 0 0 12,0  

2º Ciclo do ensino 

básico (6º ano) 

Frequência 

Absoluta 

7 4 0 11  

Percentagem 

(%) 

14,5 7,8 0 11,0  

3º Ciclo do ensino 

básico (9º ano) 

Frequência 

Absoluta 

13 12 1 26  

Percentagem 

(%) 

6,4 23,5 50,0 26,0  

Ensino Secundário Frequência 

Absoluta 

3 20 1 24  

Percentagem 

(%) 

6,4 39,2 50,0 24,0  

Ensino Secundário 

via técnico 

profissional 

Frequência 

Absoluta 

1 0 0 1  

Percentagem 

(%) 

8,5 2,0 0 1,0  

Bacharelato Frequência 

Absoluta 

4 1 0 5  
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Percentagem 

(%) 

8,5 2,0 0 5,0  

Licenciatura Frequência 

Absoluta 

5 12 0 17  

Percentagem 

(%) 

10,6 23,5 0 17,0  

Mestrado Frequência 

Absoluta 

0 1 0 1  

Percentagem 

(%) 

0 2,0 0 1,0  

Doutoramento Frequência 

Absoluta 

0 1 0 1  

Percentagem 

(%) 

0 2,0 0 1,0  

Total Frequência 

Absoluta 

47 51 2 100  

Percentagem 

(%) 

100 100 100 100  

 

 

Anexo 13 

Tabela 8. A razão que leva à deslocação ao estádio por afiliação ao clube 

 

                                

Afiliação ao Clube 

 

 

 

Razão mais forte na 

deslocação ao estádio 

  

 

 

Sócio 

 

 

 

Simpatizante 

 

 

Membro da 

Claque 

Organizada 

 

 

 

Total 

Pelo Convívio com 

Familiares e Amigos 

Frequência 

Absoluta 

0 4 0 4 

Percentagem 

(%) 

0 7,8 0 4,0 

Por Prática de Lazer Frequência 

Absoluta 

0 13 0 13 

Percentagem 

(%) 

0 25,5 0 13,0 
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Pela Ligação ao Clube Frequência 

Absoluta 

33 5 2 40 

Percentagem 

(%) 

70,2 9,8 100,0 40,0 

Pelo Prazer de ver ao 

Futebol 

Frequência 

Absoluta 

14 23 0 37 

Percentagem 

(%) 

29,8 45,1 0 37,0 

Outra Frequência 

Absoluta 

0 6 0 6 

Percentagem 

(%) 

0 11,8 0 6,0 

Total Frequência 

Absoluta 

47 51 2 100 

Percentagem 

(%) 

100 100 100 100 

 

 

Anexo 14 

Tabela 9. Relação com o clube por afiliação ao mesmo 

 O meu segundo clube a seguir a um clube de 

dimensão nacional 

Total 

Afiliação ao clube  Sim  Não  

Sócio Frequência Absoluta 3 44 47 

 Percentagem (%) 18,8 52,4 47,0 

Simpatizante Frequência Absoluta 13 38 51 

 Percentagem (%) 81,3 45,2 51,0 

Membro da claque 

organizada 

Frequência Absoluta 0 2 2 

Percentagem (%) 0 2,4 2,0 

Total 

 

Frequência Absoluta 16 84 100 

Percentagem (%) 100,0 100,0 100,0 
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Anexo 15 Análise das observações    

Categorias Dimensões Descrição Observação 2 Observação 3 Observação 4 Observação 1 

I. Cenário de 

assistência à 

prática 

desportiva 

2.Coordena

das espaciais 

Identificação 

do espaço 

(bancada de 

observação); 

Situamo-nos na 

bancada central contrária à 

bancada do lado do mar. 

Encontramo-nos, 

sensivelmente, a meio do 

meio campo, numa fila 

localizada a meio da 

bancada;  

Situamo-nos na 

bancada central, do lado 

do mar, na primeira fila a 

contar do topo da 

bancada;  

Situamo-nos na 

entrada da bancada 

central, numa das 

filas centrais da 

mesma, no 

enfiamento da baliza 

do lado norte. 

 

 

Situado na bancada 

central, na primeira fila a 

contar de baixo para 

cima, junto ao relvado, 

entre o meio campo e a 

área da baliza norte. 

 

Descrição da 

ambiência geral 

(sons, cheiros e 

meteorologia); 

O tempo apresenta-se 

relativamente encoberto 

mas um clima 

consideravelmente 

agradável 

Conseguem ouvir se 

gaitas e buzinas, e 

verificamos um cheiro a 

fumo, devido a algumas 

tochas acesas pela 

“claque” organizada do 

S.C.Espinho. 

O tempo apresenta-

se agradável com sol, 

clima ameno e pouco 

vento 

O estádio está 

silencioso e o cheiro que 

se regista é o cheiro 

natural a relva 

As condições 

meteorológicas 

apresentam-se 

óptimas, céu limpo, e 

muito calor. O 

ambiente está 

agradável para 

assistir a um 

espectáculo 

desportivo como este, 

não se verificando, 

contudo, grandes 

manifestações 

sonoras por parte dos 

adeptos. No estádio 

sente-se o aroma 

O tempo apresenta-

se chuvoso, com um 

clima frio. Não se 

verifica muito barulho 

nem muitos sons, 

possivelmente devido ao 

mau tempo, o que não 

convida a frequência de 

muito público ao 

estádio. Não se 

percepcionam grandes 

cheiros, a não ser a terra 

molhada. 
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vindo do mar, 

misturado com o da 

relva que está 

bastante molhado, já 

que foi regado por 

causa do calor e do 

sol. 

XII. II. Actores 

sociais 

3. Públicos Número de 

adeptos (equipa 

da «casa» e 

adversário); 

Na bancada onde nos 

encontramos estimamos 

que estão presentes cerca 

de 400 adeptos da equipa 

da “casa”, sendo que no 

estádio inteiro estarão à 

volta de 800, 900 pessoas. 

Referentes à equipa 

adversária contamos cerca 

de 40 a 50 adeptos; 

A equipa do 

S.C.Espinho conta com 

cerca de 500 adeptos, 

sendo que na bancada 

onde nos encontramos 

não ultrapassa os 100 

elementos. A equipa 

adversária não conta com 

mais de 20 adeptos;  

Apresenta um 

maior número de 

público, rondando os 

mil adeptos que estão 

presentes no estádio. 

Não se vislumbra 

qualquer adepto da 

equipa “visitante”. 

 

Da bancada onde 

nos encontramos 

conseguimos contar 

cerca de 200 adeptos, 

sendo que da equipa 

adversária não 

verificamos qualquer 

falange de apoio. 

Caracterizaç

ão sociográfica 

dos agentes 

(idade e género); 

A nível sociográfico 

conseguimos percepcionar, 

do local onde nos 

encontramos, que os 

homens estão em maioria, 

em relação às mulheres. A 

grande maioria dos agentes 

presentes apresenta idades 

a rondar os 50 e 60 anos. 

Apesar de conseguirmos 

percepcionar indivíduos 

mais novos (30 e 40 anos) 

estes estão em clara 

minoria. Os jovens que 

conseguimos distinguir no 

local onde nos 

encontramos do estádio, 

encontram-se na sua 

maioria na claque 

Os agentes sociais 

presentes na sua grande 

maioria são homens entre 

os 40 e 60 anos. O género 

feminino está em clara 

minoria não se 

percepcionando, do local 

onde nos encontramos, 

mais de 20 a 30 mulheres. 

Contudo, revelam uma 

idade média inferior em 

relação ao género 

masculino. A presença de 

crianças é quase 

inexistente, assim como 

os jovens adolescentes;. 

Verificamos a 

predominância do 

género masculino, 

face ao género 

feminino, contudo, 

em comparação com 

as observações 

anteriores, 

percepcionamos que 

é o jogo que regista 

maior número de 

mulheres. Também 

destacamos em 

número relativamente 

razoável, a presença 

de crianças e jovens. 

Ao nível da classe 

etária, percebemos 

que não existe tanta 

A grande maioria 

dos agentes sociais 

presentes no estádio são 

do género masculino, 

com idades a rondar os 

40 e 55 anos. Não se 

vislumbram crianças, e 

poucas são as mulheres. 

Assim, como jovens, que 

não passará dos 15, 20 

elementos. Nota para o 

facto destes 15 a 20 

agentes serem também 

do género masculino.  
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organizada do 

S.C.Espinho; 

 

homogeneidade (…)  

constando nas 

bancadas públicos de 

todas idades, desde 

crianças a idosos, 

contudo podemos 

considerar que são 

em maior número, os 

agentes com idades 

entre os 35 e os 50 

anos; 

Caracterizaç

ão dos grupos 

presentes (nº face 

aos indivíduos 

sozinhos e 

dimensão média); 

Do sítio onde nos 

encontramos conseguimos 

percepcionar muitos 

adeptos que estão 

sozinhos, assim como 

adeptos que estão em 

pequenos grupos de 2 ou 3 

pessoas. O maior centro de 

concentração de adeptos 

em grupo é, sem dúvida, 

na claque organizada do 

S.C.Espinho, que reúnem 

cerca de 20, 25 adeptos;  

Vislumbram-se 

grupos de agentes que 

assistem ao jogo, grupos 

esses compostos na sua 

maioria por 3 a 4 pessoas. 

Poucos são os agentes 

que se apresentam 

sozinhos; 

Constamos, de 

igual forma, um 

maior número de 

famílias a assistir ao 

jogo, 

comparativamente 

com observações 

anteriores, sendo que 

a maioria dos 

públicos presentes se 

apresentam 

acompanhados, em 

grupos de quatro a 

cinco pessoas, 

chegando a 

dimensões maiores, 

em certos casos.  

Constatamos que 

os públicos presentes no 

estádio para assistirem 

ao jogo em questão, 

apresentam-se dispersos 

e muitos deles sozinhos. 

Apenas se destacam 

alguns pequenos grupos 

de pessoas, constituídos 

por não mais de 2 a 3 

pessoas.  

 

Modos de 

apresentação 

(vestuário do 

clube, acessórios 

Na generalidade, os 

adeptos apresentam-se de 

camisa e calças, alguns 

casacos e bonés. Alguns 

adeptos da claque estão 

sem camisola, tendo 

apenas cachecóis e calças. 

Os agentes do género 

Os adeptos da 

equipa da “casa” 

apresentam-se de forma 

discreta, não se 

percepcionando, 

praticamente, nenhum 

adereço de apoio ao 

clube. Vislumbramos 

Conseguimos 

verificar que a 

maioria das pessoas 

se apresentam com 

um vestuário 

descontraído e fresco, 

nomeadamente, 

calções, t’shirts, 

Visto o tempo 

chuvoso que se verifica, 

os agentes apresentam-

se com calças de ganga, 

com casacos e kispos. As 

poucas mulheres 

presentes apresentam-se, 

de igual forma, com 
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e estandartes); feminino apresentam saia, 

sandálias, algumas de 

avental e outras vestidas de 

forma mais comum (calças 

de ganga, sapatos e blusa). 

Conseguimos ver, ainda, 

muita gente com 

acessórios de apoio ao 

clube, como estandartes, 

bandeiras e cachecóis.  

 

uma única excepção, no 

caso, um elemento do 

género masculino que se 

apresenta com um 

cachecol e uma camisola 

do S.C.Espinho. De uma 

forma geral, os agentes 

sociais estão vestidos de 

uma forma descontraída e 

informal. Óculos de sol, 

sapatilhas, calças e 

camisas ou t’shirts 

caracterizam a maioria 

dos agentes sociais 

presentes nas bancadas 

sandálias e chinelos. 

Poucos são os 

agentes que fogem a 

esta tendência 

referida. Nota para 

muitos adeptos que se 

apresentam com 

cachecóis afectos ao 

clube, assim como 

bandeiras e 

estandartes. 

muita roupa, 

predominando os 

casacos, lenços e 

também cachecóis. 

Alguns adeptos 

presentes envergam 

cachecóis do clube da 

“casa”, e destaca-se um 

ou outro adepto com 

estandartes. 

4. Equipas 

em campo 

(jogadores/trein

ador/ árbitros) 

Identificação 

das equipas; 

S.C.Espinho vs  

Merelinense F.C. 

 

S.C.Espinho vs 

F.C.Vizela 

 

S.C.Espinho vs 

U.S.C.Paredes 

S.C.Espinho vs 

Padroense F.C. 

Modos de 

interacção com os 

públicos 

presentes (face ao 

apoio ou 

manifestações de 

desagrado vindas 

das bancadas 

para com os 

jogadores, 

treinador, e 

Na entrada das 

equipas em campo, 

predominam os aplausos e 

gritos de apoio, 

principalmente vindos da 

claque. Lançamentos de 

fitas e papeis pretos e 

brancos, as cores do 

S.C.Espinho. Nada a 

registar ao nível de 

comentários para com os 

árbitros, treinadores e 

equipa adversária. 

Aplausos na 

apresentação das equipas 

no centro do campo. 

Nenhuma situação de 

protesto ou desagrado 

para com os actores 

sociais intervenientes no 

espectáculo desportivo 

(jogadores, treinador e 

árbitros). 

 

Aquando da 

entrada em campo 

das equipas, 

treinadores e árbitros 

não se verifica 

qualquer tipo de 

protesto ou 

manifestação 

negativa, apenas 

palmas e alguns 

incentivos, tal como é 

exemplo um dos 

adeptos, “Vamos lá, 

vamos come-los!”. 

Nota também para o 

speaker do estádio 

que, de forma 

entusiasta, “puxa” 

Com a entrada dos 

intervenientes em 

campo, não se verifica 

qualquer tipo de 

manifestação, nem de 

apoio nem de protesto 

derivado, também, da 

pouca afluência de 

público ao jogo. 
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árbitros); pelos adeptos, 

“Vamos apoiar a 

nossa equipa do 

início ao fim do 

jogo!”.  

 

5. 

Elementos que 

garantem a 

segurança do 

recinto 

Posicioname

nto no espaço; 

Os elementos de 

segurança situam-se de 

forma distribuída pelo 

terreno do jogo. 3 desses 

elementos colocam-se na 

bancada onde nos 

encontramos, e outros 3 na 

outra bancada. 

Estão localizados ao 

longo do terreno de jogo, 

em que 3 desses 

elementos se apresentam 

do lado da bancada em 

que nos encontramos, e 

outros 2 do lado da outra 

bancada.  

 

Os polícias que 

asseguram o bom 

funcionamento do 

espectáculo 

apresentam-se em 

dois grupos 

compostos por três 

elementos, em cada 

uma das bancadas. 

Os elementos que 

asseguram a segurança 

do espaço do jogo 

encontram-se espalhados 

uniformemente pelo 

terreno de jogo 

Modos de 

interacção com os 

públicos 

presentes (face à 

necessidade ou 

não de ter que 

intervir, caso seja 

posta em causa a 

Estão calmos, já que 

o ambiente no estádio 

também se mostra calmo. 

Há inclusive algumas 

conversas entre os polícias 

e alguns adeptos da claque 

do S.C.Espinho. 

A atitude destes, 

perante os adeptos, 

mostra-se passiva, na 

medida em que não se 

verificam distúrbios. 

Contudo, demonstram 

grande atenção, já que 

estão de costas para o 

jogo e de frente para as 

bancadas. 

Aparentam boa 

disposição e 

interagem com 

alguns adeptos, assim 

como, com alguns 

actores sociais que 

intervêm 

directamente no jogo, 

no caso, os árbitros. 

(…) estando 

descontraídos e calmos, 

interagindo, inclusive, 

com alguns dos adeptos, 

visto que o ambiente se 

apresenta extremamente 

calmo e até um pouco 

“pobre”, no sentido das 

dinâmicas de assistência 

ao espectáculo. 
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segurança dos 

actores sociais); 

III. Jogo 

XIII.  

 

 

6. Antes do 

jogo 

Interacção 

entre os adeptos 

antes de o jogo 

iniciar 

(comentários 

durante o 

aquecimento em 

relação aos 

jogadores 

escolhidos para 

jogar);  

Na fase prévia ao 

jogo dar inicio os adeptos 

mostram-se descontraídos 

e vão comentando de 

forma tranquila a equipa 

que o treinador escolheu 

para começar o jogo..  

Os adeptos 

mostram-se calmos e 

impávidos. Um adepto 

dança ao som da música 

que vai passando no 

estádio.  

Na fase que 

antecede o inicio do 

jogo os adeptos, no 

geral, mostram-se 

descontraídos e bem-

dispostos. Alguns 

dançam ao som da 

música do estádio, 

outros permanecem 

em pé. Um destes 

agentes que se 

encontra em nosso 

redor executa, 

inclusive, uma 

coreografia para uma 

das músicas que 

passam no estádio, 

para regozijo dos 

restantes adeptos.  

A interacção que se 

verifica entre os agentes 

que se deslocaram ao 

estádio para assistirem 

ao jogo é, praticamente, 

nula. Poucos são os 

comentários, poucas são 

as dinâmicas que 

envolvem os adeptos. 

Além de serem em 

número reduzido, 

apresentam-se muito 

dispersos pelas 

bancadas, o que torna 

quase impossível a 

verificação de grandes 

interacções. a 

acrescentar.   

Perspectiva 

de como se 

desenrolará o 

jogo (quem 

dominará mais, 

prognósticos em 

relação ao 

resultado, 

apreciação prévia 

ao treinador na 

equipa que 

Um adepto mostra-se 

contra o alinhamento de 

um dos jogadores que vão 

iniciar o jogo, “Aquele não 

tem capacidade para jogar 

aqui” 

Entre os adeptos as 

conversas são de 

optimismo que o 

S.C.Espinho ganhará sem 

dificuldades, “vamos 

come-los”. 

Os adeptos 

presentes não tecem 

grandes comentários em 

relação à equipa 

escolhida nem a um 

possível prognóstico para 

o jogo prestes a começar. 

A única excepção a este 

facto, é um adepto que se 

mostra convencido de que 

a equipa do S.C.Espinho 

não ganhará o jogo. 

Conseguimos 

constatar que durante 

o aquecimento havia 

comentários 

elogiosos à escolha 

dos jogadores por 

parte do treinador, 

como é o caso de dois 

adeptos que 

comentavam essa 

situação um com o 

outro, “Pah, esta é a 

Podemos 

descortinar um ou outro 

adepto com um lenço 

branco na mão, talvez 

pela má classificação da 

equipa no campeonato, 

mas nada de muito mais 
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escolheu para 

jogar).  

melhor equipa que 

nós podemos pôr em 

campo.” O outro 

adepto concorda e 

avança com um 

prognóstico para o 

jogo, “hoje 

espetamos praí 3-0.” 

7. 

Dinâmicas da 

assistência ao 

jogo 

Interacção 

entre os adeptos 

ao longo do jogo: 

Comportame

nto corporal dos 

mesmos (reacções 

às incidências do 

jogo, como lesões, 

faltas perigosas, 

cartões, evolução 

do resultado 

assobios, 

incentivos, 

protestos); 

 

A primeira parte do 

jogo manteve-se calma e 

sem sobressaltos, nem com 

muitos motivos para os 

adeptos festejarem. Do 

mesmo modo, também não 

se vislumbraram reacções 

de protesto, revolta e fúria 

dos adeptos. Houve, como 

é normal nestes fenómenos 

desportivos, um lance ou 

outro que despoletaram 

protestos por parte dos 

adeptos do S.C.Espinho 

mas nada de mais. 

Destaca-se um lance que 

originou uma onde de 

protestos do público afecto 

ao Espinho, pois alegam 

uma falta muito “perigosa” 

sobre um jogador da 

equipa da “casa”. Logo de 

seguida, aos 15 minutos da 

segunda parte, o 

S.C.Espinho marca um 

golo (1-0), os adeptos 

reagem com muita alegria, 

abraçam-se e até dançam. 

O jogo mantém-se 

calmo até meio da 

primeira parte, ao ser 

mostrado um cartão 

amarelo a um jogador da 

equipa da “casa”, o 

público dirigem ao árbitro 

protestos e insultos. De 

seguida um jogador do 

Vizela leva também um 

cartão amarelo, ao qual o 

público aplaude. Na 

primeira parte não houve 

nada mais a registar de 

relevante. No recomeço 

do jogo na segunda parte 

há uma “explosão” de 

alegria por parte dos 

adeptos da “casa” pois o 

S.C.Espinho marcou um 

golo (1-0). Numa reacção 

de um dos adeptos ao 

golo, houve-se “ao fim 

quero a camisola pah”. 

Dez minutos depois o 

público afecto à equipa 

da “casa” fica triste, já 

que o F.C.Vizela empata 

Os adeptos 

afectos ao 

S.C.Espinho 

mostram-se 

relaxados, 

descontraídos e com 

boa disposição 

durante os primeiros 

instantes do jogo, 

excepção feita a uma 

alegada má decisão 

do árbitro, sobre o 

qual recaiu protestos 

e fúria dos adeptos, 

levando estes, 

inclusive, a 

pronunciar algumas 

frases insultuosas. 

Um dos adeptos 

protesta veemente 

junto às redes da 

bancada, levando a 

polícia a deslocar-se 

junto dele e a chamar 

atenção. Quase no 

fim da primeira parte 

do jogo, uma lesão de 

um jogador da equipa 

O jogo começa 

praticamente com uma 

manifestação de agrado 

por parte dos adeptos 

presentes, já que o 

espinho marcou um golo 

mal o jogo começou (1-

0). Estes apesar da 

chuva, levantam-se e 

agitam os cachecóis. 

Cerca de dez minutos 

depois, há adeptos do 

S.C.Espinho furiosos, 

pois alegam que um 

jogador da equipa 

adversária fez uma falta 

perigosa sobre um 

jogador do espinho. 

Contudo há, também 

opiniões contrárias, 

alegando que o terreno 

do jogo também foi 

responsável por tal facto, 

“esta falta também se 

deve ao campo.”, frisou 

um desses adeptos. Com 

trinta minutos de jogo a 

equipa da “casa” marca 
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A falange de apoio do 

Merelinense F.C protesta 

veemente, pois consideram 

que a bola não entrou. Os 

jogadores desta mesma 

equipa também protestam 

de uma forma exacerbada 

com o árbitro o que resulta 

em duas expulsões. Os 

adeptos do S.C.Espinho 

aplaudem a decisão do 

árbitro. 

Na segunda parte está 

a ser diferente. Há maior 

tenção entre os jogadores, 

e por consequência entre 

os adeptos e os actores 

intervenientes no jogo 

(jogadores). 

Até ao término do 

apenas se registou mais um 

golo, também para a 

equipa da casa, aos 73 

minutos (2-0) o que 

confirmou a vitória dos 

locais e os adeptos ficaram 

aliviados pois segundo eles 

o jogo estava equilibrado, 

“Este golo veio a calhar” 

desabafou um dos adeptos 

afectos ao S.C.Espinho.  

o jogo (1-1). Enquanto os 

adeptos visitantes 

festejam o golo, um 

adepto do S.C.Espinho 

protesta contra o guarda-

redes, “a bola devia ser 

dele”. A 15 minutos do 

fim do jogo há um cartão 

amarelo mostrado a um 

jogador do Espinho, 

perante o qual os adeptos 

reagem negativamente, 

protestando veemente. 

Um dos momentos de 

maior protesto do jogo 

surge pouco depois, 

quando um jogador da 

equipa visitante faz uma 

falta “perigosa”, seguido 

de uma alegada agressão, 

o que leva à revolta 

global dos adeptos 

afectos aos  

A 5 minutos do fim 

do jogo, novamente os 

adeptos do S.C.Espinho 

mostram-se revoltados 

por ter ficado, 

alegadamente, uma 

grande penalidade por 

assinalar a favor dos da 

“casa”. 

da “casa” leva a 

reacções de 

preocupação por 

parte do público. De 

notar que aquando 

deste acontecimento, 

alguns adeptos 

levantaram-se e 

aproximaram-se do 

terreno do jogo para 

se inteirarem do 

estado do atleta. Por 

outro lado, 

percepcionamos que 

outros adeptos 

teceram comentários 

de despreocupação, 

como foi o caso de 

um adepto, “Levanta-

te e jogo, isso não é 

nada.”. Até ao 

intervalo não 

registamos mais 

nenhuma reacção 

“anormal” por parte 

do público. Na 

segunda parte do jogo 

registamos uma 

pequena 

manifestação da 

claque organizada do 

S.C.Espinho 

(Desnorteados) 

dirigida à direcção do 

clube por, 

alegadamente, ser 

outro golo (2-0), ao qual 

os adeptos reagem de 

forma entusiasta, 

considerando que foi um 

golo fantástico, “Grande 

golo Horácio”, grita um 

dos adeptos. Nota para 

alguns adeptos que 

cantaram e saltaram com 

este golo. Na segunda 

parte não se 

percepcionam grandes 

manifestações nem 

reacções por parte dos 

adeptos visto, segundo 

eles, verificar-se um 

mau jogo, tal como 

afirmou um desses 

adeptos, “Esta segunda 

parte não está a valer 

nada.”. 

A vinte minutos do 

término do jogo a equipa 

adversária marcou um 

golo (2-1), ao qual não 

se verificou 

praticamente nenhuma 

reacção, visto a ausência 

de apoio ao Padroense 

F.C. Verificaram-se por 

parte de alguns adeptos 

do S.C.Espinho alguns 

assobios de protesto 

contra a equipa da casa, 

“Joguem à bola pah”, ou 

então “Acordem pra vida 
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pouco o apoio da 

mesma, face aos 

sócios e membros da 

claque. 

fogo”. .  

 

   

 

  

 

Marcadores 

de distracção ao 

jogo (telemóvel, 

rádio, jornal); 

De registar que 

alguns adeptos não 

abdicaram do rádio durante 

o jogo, pois ouviam 

resultados de outros jogos, 

“ olha o Lourosa tá a 

perder”, disse um dos 

adeptos. 

È de relevar que 

durante todo o jogo não 

percepcionamos, da parte 

dos agentes sociais, 

qualquer posse ou uso de 

marcadores de distracção 

ao jogo, como 

telemóveis, rádios ou 

jornais. 

Notamos, 

igualmente, que 

alguns adeptos 

usaram marcadores 

de distracção ao jogo, 

como o rádio, visto 

que iam 

acompanhando, pelo 

mesmo, outros jogos 

de divisões 

superiores, tal como 

nos demonstra o 

comentário de um 

desses adeptos, “ 

Olha o Braga já ta a 

perder!”. Nota para o 

último facto referente 

a este jogo que 

Durante todo o 

jogo não se 

vislumbramos qualquer 

tipo de marcadores de 

distracção ao jogo, salvo 

raras excepções de 

adeptos que por vezes 

consultavam o 

telemóvel, mas ao nível 

de jornais ou de rádios 

não se verificaram a 

posse ou o uso destes, 

talvez devido às 

condições climatéricas. 
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despertou atenção Os 

adeptos que 

permaneceram no seu 

lugar, optam por estar 

ao telemóvel ou a 

ouvir musica no seu 

mp3.dos adeptos,  

8. Intervalo Comportame

ntos durante a 

pausa de jogo 

(ficar no lugar ou 

levantar-se para 

ir fazer um 

lanche;  

Os agentes sociais 

que assistem ao jogo, no 

intervalo levantam-se e 

dirigem-se ao bar, muitas 

delas chegam com cerveja, 

outras apenas com uma 

sandes ou com um 

chocolate. Poucos são os 

adeptos que permanecem 

sentados, mesmo os que 

não de deslocam ao bar, 

levantam-se e vão se 

mexendo 

Neste momento é 

nos possível verificar que 

cerca de metade dos 

agentes sociais 

levantaram-se para se 

deslocarem ao bar para 

lanchar. Contudo, um 

número relativo de 

adeptos permanece 

sentado. Os que 

permaneceram no local 

discutem o jogo de forma 

tranquila. Vão tecendo 

algumas críticas à 

actuação do árbitro e 

comentam que o 

S.C.Espinho merecia 

estar a ganhar. Não 

vislumbramos 

praticamente interacções 

entre os diferentes grupos 

de adeptos. 

No intervalo, 

como é apanágio os 

adeptos deslocam-se 

ao bar, a grande 

maioria para ir buscar 

cerveja e/ou agua. No 

caso do género 

masculino a 

predominância é 

cerveja, no género 

feminino predomina 

mais a água e o 

sumo, apesar de se 

verificar também a 

posse de cerveja 

neste género. Estes 

mesmos agentes 

trazem também 

batatas fritas e 

chocolates que se 

destinam na sua 

maioria às crianças 

que as acompanham. 

O mesmo adepto que 

dançava ao som da 

música antes do jogo, 

com coreografia, 

continua no intervalo 

a fazer o mesmo. 

Após o término da 

primeira parte é-nos 

possível verificar que 

praticamente todos os 

agentes que assistem ao 

jogo levantam-se e 

dirigem-se ao bar, 

coincidindo com o 

aumento da frequência 

da chuva. Ao contrário 

do que seria de esperar, 

em que os adeptos se 

deslocam ao bar para 

comer e beber, eles 

apenas se dirigem ao bar 

para se abrigarem. Não 

percepcionamos mais 

que quatro ou cinco 

adeptos que bebem 

cerveja e comem uma 

sandes ou batatas fritas.  
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Com isto, outros 

adeptos acabam por 

acompanha-lo e 

dançam igualmente.  

9. Fim do 

jogo 

Interacção 

entre os adeptos 

no fim do jogo 

(reacções no 

término do jogo 

(assobios, 

incentivos, 

protestos)); a 

forma como 

comentam o 

desfecho do jogo 

com o seu grupo 

de 

acompanhantes 

ou com outros 

grupos 

apesar de 

reconhecerem que a equipa 

não jogou muito bem, 

como referiu um adepto, 

“foi melhor o resultado do 

que a exibição”. As 

reacções que mais 

frequentemente 

verificamos no término da 

partida foram aplausos e 

cânticos, principalmente 

por parte da claque 

organizada. Os mesmos 

permaneceram, ainda, no 

estádio minutos após 

acabar o jogo, assim como 

outros adeptos que 

aproveitavam para ir 

bebendo mais uma cerveja, 

fumar e comer. 

À semelhança dos 

que saíram mais cedo, os 

adeptos mostravam-se 

desiludidos, e 

descontentes, levando a 

cabo comentários como, 

“O espinho não joga 

nada”. De realçar que, 

paralelamente, estes 

agentes sociais iam 

mantendo conversas 

alheias ao jogo, falando, 

por exemplo, de como se 

estaria desenrolar o jogo 

de uma outra modalidade, 

no caso voleibol. Os 

poucos que ainda 

permaneceram nas 

bancadas após o término 

do jogo não teciam 

grandes comentários, 

prevalecendo o silêncio. 

Os que ficaram 

até ao fim, que foi a 

grande maioria, 

manifestam o seu 

contentamento pela 

equipa ter ganho, no 

último jogo do 

campeonato. Entre 

alguns comentários 

destacamos um 

adepto que afirma a 

sua esperança para a 

época seguinte, “Pró 

ano somos campeões 

malta.” Ou então 

verificamos 

comportamentos mais 

sóbrios e , por 

ventura, mais 

realistas, como, “Oh, 

ganhamos mas não 

jogamos nada de 

jeito.”. Mas de uma 

forma geral, todos 

adeptos aplaudiram a 

equipa e dirigiram 

No fim do jogo os 

adeptos mostravam-se 

satisfeitos, apesar da 

chuva, aplaudiram a 

equipa, pela sua boa 

prestação e pela 

consequente vitória. No 

fim podemos 

percepcionar 

comentários como, “Se 

jogassem sempre assim, 

subíamos de divisão.” ou 

,”Eles (Padroense) eram 

fraquinhos, mas nós 

tivemos bem hoje.” 
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próximos); palavras de incentivo 

e de congratulação à 

mesma.   

 

Manutenção 

ou não no lugar 

logo após o final 

da partida; 

Gostaríamos de 

realçar que antes de 

finalizar o jogo ninguém 

saiu do estádio, os adeptos 

estavam satisfeitos pela 

vitória,  

Notamos que alguns 

adeptos foram 

abandonando o estádio 

mais cedo, cabisbaixos e 

nitidamente desiludidos 

fazendo gestos para o 

terreno do jogo que 

indicam tal consideração. 

No término do jogo 

grande parte dos agentes 

que ainda se encontravam 

no estádio saiu de 

imediato. 

Poucos são os 

adeptos que 

abandonam o jogo 

antes do seu término. 

A maioria dos 

adeptos que 

presenciaram o jogo 

permaneceu nos seus 

lugares até ao apito final 

do árbitro, não se 

verificando o abandono 

prematuro do estádio, 

por parte de qualquer um 

destes 
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Anexo 16 Guião da análise horizontal das Entrevistas 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de Escolaridade 

 Situação Profissional 

 

  

 Representações  

(dos adeptos face ao clube e face ao estádio) 

 

  

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

Em “casa”  

Fora de “casa” 

 

  

Comportamento dos Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência (acompanhados /sozinhos) 
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Papel da Direcção 

 Na promoção da afiliação e/ou afluência dos públicos 

  

Fomento da “mística” do Clube 

 

  

Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 
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Anexo 17 Análise Horizontal – Entrevistas 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do 

Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de 

Escolaridade 

 Situação 

Profissional 

 

 O estádio é frequentado maioritariamente por 

homens 

 

 

 

 As faixas etárias mais presentes no estádio são os 

jovens e, principalmente, os idosos 

 

 

 A maioria dos públicos do clube é oriunda do 

Concelho de Espinho 

 

 

 

 A questão da afiliação demonstra que os sócios 

são os que mais assistem aos jogos 

 

 Quase na totalidade, os entrevistados, não 

conhecem qual o nível médio de escolaridade dos 

adeptos  

“são mais os homens do que as mulheres” 

(entrevista nº3) “são os homens que mais frequentam 

os jogos” (entrevista nº4) “creio que por homens, os 

jogos são mais frequentados por homens” (entrevista 

nº 1) 

 

“aquelas pessoas de maior idade e uma parte das 

almas jovens que estão aparecer agora também a ver 

os jogos não é” (entrevista nº 2) “são principalmente 

os mais idosos, contudo os mais jovens também 

frequentam” (entrevista nº3) “são os idosos que mais 

frequentam o estádio, apesar de com muita satisfação 

verificar que cada vez mais os jovens sentem-se 

atraídos pela vinda ao estádio.” (entrevista nº 4) 

“as pessoas já com uma certa idade, os sócios 

mais antigos e apaixonados, ou então os nossos jovens 

atletas” (entrevista nº1) 
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 Ao nível da situação profissional dos adeptos, 

denotamos que os entrevistados não possuem um 

conhecimento a esse respeito, embora refiram que 

os reformados são centrais na definição do 

público do clube 

 

 

 

 

“Tendo em conta que os jogadores, na sua 

maioria, são do Concelho de Espinho, diria que são 

quase todos do concelho (…)” (entrevista nº1) “a 

grande maioria é de Espinho sim, sócios e 

simpatizantes do Espinho sim.” (entrevista nº2) 

“(…)sem margem para dúvida que são na sua 

esmagadora maioria da cidade, e quando digo cidade 

digo concelho,” (entrevista nº3) “Inequivocamente que 

são pessoas da cidade que mais assistem ao jogos no 

nossos estádio. Penso que o que acontece em alguns 

casos de pessoas que possam vir de outras localidades 

é só mesmo família dos atletas e pouco mais.” 

(entrevista nº4). 

 

“os sócios mais antigos, tem também uma parte de 

simpatizantes, alguns atletas e basicamente é isso, são 

essas pessoas que assistem” (entrevista nº 2) “são os 

sócios, principalmente aqueles mais antigos.” 

(entrevista nº 3) “são os sócios que mais frequentam os 

jogos”(entrevista nº4) 
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“não faço ideia alguma, pronto, da escolaridade 

que as pessoas tenham francamente” (entrevista nº2) 

“Olhe, sinceramente não sei, não” (entrevista nº3) 

“Não tenho uma opinião ou conhecimento acerca 

disso”(entrevista nº4) “Não tenho uma percepção 

muito correcta” (entrevista nº1) 

 

“Oh pah é como eu digo, como eu já disse grande 

parte é aquelas pessoas, os sócios mais antigos e são 

pessoas reformadas”(entrevista nº2)  

“São sem duvida os reformados que mais assistem 

aos jogos” (entrevista nº 4) “não consigo dizer lhe com 

o mínimo de precisão essa resposta. Provavelmente 

virão as pessoas com maior tempo livre” (entrevista 

nº1) 

 Representações  

(dos adeptos face ao 

clube e face ao estádio) 

 

 Na generalidade das entrevistas verificamos que  

os adeptos possuem um conhecimento sobre a 

situação financeira do clube, do mesmo modo 

que possuem uma noção clara da necessidade de 

“Os poucos que lá vão têm que gostar mesmo do 

Espinho, porque com as condições que aquilo tem pah, 

sinceramente, têm que gostar mesmo.” (entrevista nº 

2) “a ideia que eles têm é que nós damos sempre o 
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se melhorarem as condições do estádio, contudo, 

continuam a mostrar muita paixão pelo clube. 

máximo de nos, tanto fora como dentro de campo. E 

quando assim, a mais não somos obrigados. Não temos 

grandes condições e os sócios sabem disso, mas 

mesmo assim somos grandes” (entrevista nº3) “será a 

melhor com certeza. Penso que ninguém, nem nós 

mesmos, enquanto direcção estamos satisfeitos com as 

condições actuais do nosso recinto.” (entrevista nº 4) 

“Os sócios e simpatizantes do clube sabem que temos 

poucas condições para ambicionarmos grandes voos e 

eles sabem disso, contudo a paixão que sentem pelo 

clube, leva-os a elogiar na mesma o Sporting Clube de 

Espinho.” (entrevista nº1) 

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à 

equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

Em “casa”  

Fora de “casa” 

 

 Os entrevistados, em unanimidade, confessam 

que os adeptos do Sporting Clube de Espinho são 

apaixonados e bastante efusivos 

 

 

 

 

 

“Há um apoio positivo. Pronto, claro, a equipa não 

tendo resultados também se reflecte depois nas 

manifestações dos adeptos” (entrevista nº2) “O 

comportamento do adepto do Espinho é um 

comportamento de um adepto que adora a cidade e o 

clube.” (entrevista nº 3) “Manifestações apaixonadas 

acima de tudo. O público, em geral, é muito 

interventivo e apaixonado pelo jogo e pelo clube.” 
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 Relativamente àquilo que move e motiva os 

adeptos a frequentarem o estádio e apoiar o clube 

é a paixão e a importância da história do clube e 

seus feitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que concerne às assistências dos jogos, 

verificamos que os adeptos assistem aos jogos 

maioritariamente quando estes se realizam em 

“casa” 

(entrevista nº4) 

 

“Os poucos que lá vão têm que gostar mesmo do 

Espinho”(entrevista nº2) “com o clube no sentido que 

é um clube acolhedor e que apesar de ser humilde é 

esforçado (…)a sua motivação para irem aos jogos se 

centra nisso, porque sabem que ganhando ou perdendo 

toda a gente dá tudo por tudo pelo clube.” (entrevista 

nº3) “a motivação que mobiliza estas pessoas a 

comparecerem ao estádio é saberem a história deste 

clube, é saberem que este clube é um clube do povo, é 

um clube que já conquistou coisas bonitas no passado, 

diria eu que é um monstro adormecido.” (entrevista 

nº4) 

 

 

“É assim, oh pah fora não irão tantos, só mesmo 

aqueles que gostam e penso também que o momento 

que o clube vive não dará grande vontade em ir.” 

(entrevista nº 2) “Em casa temos assistências 



Identidades Culturais no Futebol: um estudo de caso 

Pedro Rodolfo Couto Pereira 

 

153 

 

razoáveis, há uma afluência muito satisfatório, salvo 

os casos de quando o campeonato está acabar e as 

pessoas preferem ir para praia e sabendo elas que a 

equipa já não pode alcançar grandes feitos.” 

(entrevista nº3) “Há uma grande diferença. Em casa 

acompanham incondicionalmente, mas fora são muito 

raros os adeptos que vão assistir aos jogos. Verifico 

que em casa apresenta lotações na ordem das 500, 600 

pessoas, mas fora não levará, em média mais de 15, 20 

pessoas.” (entrevista nº 1) 

Comportamento dos 

Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência 

(acompanhados 

/sozinhos) 

 O adepto do espinho caracteriza-se 

essencialmente por ser bastante efusivo, emotivo 

e crítico, apoiando sempre a equipa de modo 

pacífico.  

 

 

 No que concerne à companhia ou não de agentes 

na assistência aos jogos, os entrevistados dizem-

nos que esta é uma questão bastante variável, no 

entanto regista-se uma tendência para a 

“O adepto do Espinho é o vareiro típico e é pronto 

a cidade, uma cidade vareira, é um comportamento de 

gosto pelo clube, de alma e coração, sempre, sempre a 

puxar pela equipa” (entrevista nº2) “um adepto que 

vibra muito com o jogo e por isso reage conforme os 

impulsos. Isso refere-se tanto à equipa como com o 

árbitro” (entrevista nº3) “Para com a equipa os adeptos 

são compreensivos, normalmente quem paga é o 

treinador. Mas se algo corre mal criticam, o que não 

deixa de ser normal. Entre eles mesmos, praticamente 
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assistência dos jogos ser feita acompanhada 

 

 

 

nunca há zaragatas nem confusões de maior” 

(entrevista nº4) “Têm um comportamento passivo 

perante a equipa, pois compreendem as limitações da 

equipa, desde que estes se apliquem e dêem o máximo 

de si, agora se eles sentem que não há máximo 

empenho por parte dos jogadores, nem há vontade, aí o 

adepto do Espinho é crítico para com a equipa e faz 

vincar essa sua posição perante a equipa.” (entrevista 

nº1). 

“Penso que a maioria o faz acompanhado nem que 

seja por uma pessoa” (entrevista nº3) ” Depende 

muito. Alguns preferem vir sozinhos, outros preferem 

vir acompanhados. Acima de tudo o que acho e como 

já referi, quem vem é porque gosta” (entrevista nº 4) 

“Se tivermos a falar de um público acima dos 50 anos, 

eu diria que vai sozinho ao estádio. Se tivermos a falar 

de um público abaixo dos 50 anos penso que vão 

acompanhados” (entrevista nº1) “A grande maioria 

pronto sozinhos, mas também já vão muitas senhoras 

ao futebol, sim, sim.” (entrevista nº4) 
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Papel da Direcção 

 

 Na promoção da 

afiliação e/ou 

afluência dos 

públicos 

 

 

 

 No que toca à promoção da afiliação ao clube, de 

uma forma geral, constatamos que se procedeu à 

criação de um cartão que permitia os jovens 

entrar no estádio de forma gratuita, “cartão tigre”. 

De notar, igualmente, que há a preocupação de 

tentar trazer, por parte dos dirigentes, mais 

sujeitos do género feminino ao estádio. 

“Não tenho conhecimento. Mas também quem 

vem ao estádio, e vê o estado em que está (…) queres 

ir ver um jogo do Espinho não tens onde te abrigar e és 

proibido de levar um guarda-chuva.” (entrevista nº2) 

“no ano passado ou há dois anos tivemos o cartão tigre 

(…) Basicamente estimulava os jovens a virem para as 

camadas juvenis e com esse cartão podiam entrar no 

estádio sem nada pagar” (entrevista nº3) “nós não 

temos assim uma estratégia propriamente dita. O que 

nós fazemos por vezes é sempre que se proporcione, 

tentamos falar com as pessoas para se tornarem sócias 

do clube, que gostem do clube. (entrevista nº4) “O 

clube em si promoveu há cerca de 4 anos, o cartão 

Tigre, para trazer jovens para o clube, e isso foi feito 

através das escolas, (…) Este cartão tornaria os jovens 

sócios automaticamente, sem qualquer pagamento de 

qualquer cota. (entrevista nº1) 

“A medida mais básica é franquear a entrada da 

mulher no estádio (…) Na minha opinião esta medida 

devia ser posta em prática mais vezes, porque se ela 
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não pagar entrada até acompanha o marido ao jogo, 

mas mesmo assim, as vezes não se consegue cativar a 

vinda das mulheres ao futebol.” (entrevista nº1) 

“Admito que devíamos pensar nisso e concretizar isso. 

Tentar trazer ao estádio não só os sócios mais antigos, 

que esses vêem sempre, mas também tentar atrair mais 

mulheres e mais pessoas na casa dos 30, 40 anos” 

(entrevista nº3) 

  

Fomento da “mística” 

do Clube 

 

 

  Os entrevistados denotaram relativa 

heterogeneidade nesta questão, contudo as ideias 

que mais ficaram vincadas, relativamente à 

questão do fomento da “mística” do clube, foi que 

esta se centra em questões de lealdade e esforço 

por parte do clube e dos seus atletas. Por outro 

lado, percepcionamos que a “mística” relaciona-se 

com o passado, com a história, nomeadamente, 

das suas conquistas. Todavia fica também a ideia 

que esta “mística” não significa, necessariamente, 

“ Estou aqui há 7 anos mas não chega ainda, 

contudo vou aprendendo aos poucos o que isso é (…) 

Para mim mística, hoje em dia, é servir bem o clube 

em todos os aspectos e ser leal, dar ao clube, porque o 

clube também lhe dá a ele algo.” (entrevista nº1) “ As 

pessoas falam que isto e que aquilo, do género, oh pah 

isto é uma treta (…) Tentas sempre dar uma imagem 

diferente daquilo que realmente se está a passar (…) 

dar uma ideia diferente do clube.” (entrevista nº2) “ sei 

que temos uma reputação a manter, ou melhor, uma 

reputação a recuperar e tento passar essa mensagem a 
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que se obtenha muitas vitórias. todos os jogadores. Além disso sei que os nossos 

adeptos estão famintos de conquistas e de alcançar os 

feitos do passado, por isso penso importante o papel 

que cada director desenvolve no clube nesse sentido.” 

(entrevista nº3) “Tento transmitir às pessoas que não 

são só nas vitórias que se vêem os verdadeiros 

adeptos, é sim nas derrotas que se vêem os verdadeiros 

espinhenses. (…) Só com o apoio incondicional deles, 

a mística poderá vir novamente ao de cima.” 

(entrevista nº4)  

 

 

Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 

 

 No que toca ao papel do clube em relação ao 

desporto os dirigentes entrevistados são unânimes 

em considerarem que o Sporting Clube de 

Espinho é um clube com muito nome e reputação 

e que tem valor desportivo, sobretudo, nas 

camadas de formação e no voleibol. É realçado, 

ainda, o facto de o clube ser a instituição 

“O Espinho é um clube com muitos pergaminhos 

e chama muita gente, (…) e é um clube, ainda na 

posição que esteja, é um clube com muita história, 

com muito nome.” (entrevista nº2) “Tenho a certeza 

que o Sporting Clube de Espinho é a instituição 

desportiva mais importante da cidade, (…) 

continuamos a ter um papel importante, 

nomeadamente nas camadas jovens, onde temos 
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desportiva mais antiga de Aveiro  

 

 

 Relativamente ao papel do clube para a cidade, a 

tendência geral é para valorizar esta instituição 

para o desenvolvimento local. É referido que a 

nível social e cultural o clube trabalha no bom 

sentido, e que, por isso mesmo, os pais confiam 

os seus filhos ao clube. Para além disso, é de 

realçar que segundo as respostas recolhidas 

constatamos que ao falarmos da cidade de 

Espinho, fala-se e pensa-se de imediato em duas 

coisas: a praia e o clube do Sporting de Espinho. 

alcançado bons resultados.” (entrevista nº3) “Isso é 

uma grande certeza, é a instituição mais antiga da 

cidade de Espinho e é o clube mais antigo do Distrito 

de Aveiro (…)É um clube que fomenta a actividade 

desportiva, é um clube que tira jogadores da rua e 

ocupa os tempos livres de centenas de jovens.” 

(entrevista nº1) “ (…) somos a instituição desportiva 

de maior dimensão da cidade e só por isso temos 

responsabilidades para com o desporto local. E penso 

que cumprimos bem com esse papel, na medida em 

que somos campeões nacionais de voleibol por 

exemplo.” (entrevista nº4) 

 

“Penso que sim, embora considere que a cidade já 

nos atribui um papel mais relevante do que agora. Em 

tempos mais antigos quando se falava da cidade de 

espinho falava-se logo do clube do Sporting Clube de 

Espinho. Actualmente, ainda se fala mas não com 

tanto vigor digamos assim.” (entrevista nº4) “Sim, é 

inegável. Desenvolvemos um bom trabalho, penso eu, 
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a nível social e a nível de relações humanas. Penso que 

as pessoas acreditam no nosso trabalho e por isso 

confiam os seus jovens a nós.” (entrevista nº3) “Sem 

dúvida, a nível social e cultural, sem dúvida. (…) o 

clube no geral atinge quase os cinco mil atletas (…) 

enquanto eles cá andam, se calhar não estarão noutros 

sítios” (entrevista nº2) “Quando se fala de Espinho 

fala-se de duas coisas.. Praia e futebol (clube), hoje em 

dia se calhar ate mais em voleibol do que futebol, mas 

sem duvida, que é muito importante para a cidade” 

(entrevista nº1) 
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Anexo 18 Guião de análise vertical das entrevistas 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de Escolaridade 

 Situação Profissional 

 

  

 Representações  

(dos adeptos face ao clube e face ao estádio) 

 

  

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

Em “casa”  

Fora de “casa” 
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Comportamento dos Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência (acompanhados /sozinhos) 

  

Papel da Direcção 

 Na promoção da afiliação e/ou afluência dos públicos 

  

Fomento da “mística” do Clube 

 

  

Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 
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Anexo 19 Análise vertical da entrevista nº 1 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do 

Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de 

Escolaridade 

 Situação Profissional 

 

 O estádio é frequentado maioritariamente 

por homens, principalmente ao sábado 

 Os sócios mais velhos e jovens atletas 

constituem-se como os principais públicos 

 A maioria do público é natural do concelho 

de Espinho. 

 Grande presença dos simpatizantes, 

destacando-se que os jogos da equipe sénior 

apresentam maior numero de afiliados  a 

assistir do que simpatizantes 

 O nível de escolaridade é pouco 

percepcionado, sendo estimado o nível 

médio do 9ºano 

 Ao nível da situação profissional, o 

entrevistado assume alguma dificuldade na 

definição, porém assume que na 

generalidade há uma presença acentuada de 

reformados, desempregados e estudantes. 

“(…)creio que por homens, os jogos são mais 

frequentados por homens. Ao sábado é mais frequentado 

por homens, ao domingo creio que será em sistema de 

igualdade, porque nesse dia será mais fácil vir um casal ao 

campo ver o seu filho ou simplesmente ver um jogo do 

Espinho de futebol. Ao sábado será mais fácil vir só o 

homem por causa da questão das lides domésticas. 

(…)Penso que são as pessoas já com uma certa idade, os 

sócios mais antigos e apaixonados, ou então os nossos 

jovens atletas (…) são do Concelho de Espinho, diria que 

são quase todos do concelho (…) Fora deste mesmo 

Concelho penso que não é tão habitual e regular a presença 

de adeptos nos jogos. (…) Mais de metade serão 

simpatizantes. Esse público que acompanha o Espinho vem 

por inerência, ou seja, vêm acompanhar o seu filho. No 

caso dos seniores será o contrário provavelmente, serão 

mais os sócios do que os meros simpatizantes.(…) Não 

tenho uma percepção muito correcta porque em contacto 
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com os pais do atleta e com os restantes adeptos não dá 

para ver isso muito bem, mas do pouco que conheço e que 

percepciono, diria que a maioria terá um nível de 

escolaridade até ao 9º ano. (…) Provavelmente virão as 

pessoas com maior tempo livre, digo eu. Nesse caso serão 

os reformados e os estudantes ou desempregados” 

 

 Representações  

(dos adeptos face ao 

clube e face ao estádio) 

 

 Os adeptos movem-se pela paixão ao clube 

 Consciência de que o clube necessita de 

melhores infra-estruturas.  

“Os sócios e simpatizantes do clube sabem que temos 

poucas condições para ambicionarmos grandes voos e eles 

sabem disso, contudo a paixão que sentem pelo clube, leva-

os a elogiar na mesma o Sporting Clube de Espinho. (…) 

Aquele estádio, segundo os adeptos não devia existir. Eu 

próprio se viesse de longe e não conhecesse o estádio” 

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à 

equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

Em “casa”  

Fora de “casa” 

 Apoio positivo nos momentos bons dos clubes 

e critico nos momentos menos positivos 

 O que move os adeptos é uma grande paixão 

pelo clube 

 Regista-se uma maior assistência de publico 

quando os jogos se realizam em “casa” porque 

as deslocações apresentam um custo elevado. 

“ É um apoio normal, como noutros clubes. Apoiam a 

equipa nos bons momentos, nos maus, por vezes, criticam 

(…) a motivação comum que acho que faz mover os 

adeptos é mesmo a grande paixão e amor ao clube (…) Em 

casa acompanham incondicionalmente, mas fora são muito 

raros os adeptos que vão assistir aos jogos (…) Ir ver o 

Espinho a Penafiel ou a Lousada implica custos para entrar 
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 no jogo, em que o bilhete pode rondar os 7, 8 euros mas 

também custos ao nível da deslocação.” 

 

Comportamento dos 

Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência 

(acompanhados 

/sozinhos) 

 O comportamento do adepto caracteriza-se 

pela passividade  

 Geralmente os indivíduos acima dos 50 anos 

deslocam-se sozinhos ao estádio, os mais 

jovens geralmente apresentam-se 

acompanhados. 

“As pessoas podem ter noção que o clube não tem 

dinheiro para mais mas exigem que os jogadores, os 

treinadores, os dirigentes deviam fazer mais 

independentemente das condições. (…) Têm um 

comportamento passivo perante a equipa, pois 

compreendem as limitações da equipa, desde que estes se 

apliquem e dêem o máximo de si (…) público acima dos 

50 anos, eu diria que vai sozinho ao estádio. Se tivermos a 

falar de um público abaixo dos 50 anos penso que vão 

acompanhados” 

Papel da Direcção 

 Na promoção da 

afiliação e/ou 

afluência dos 

públicos 

 Implementação de um cartão com regalias 

para os estudantes até aos 14 anos. 

Gratuitidade da entrada da mulher no 

estádio. Necessidade de combater a noção de 

que o domingo não se constitui como um dia 

propicio para assistir a um jogo de futebol 

“(…) O clube em si promoveu à cerca de 4 anos, o 

cartão Tigre, para trazer jovens para o clube, e isso foi feito 

através das escolas, em contacto com os estudantes, e 

estamos a falar de jovens com idades desde os 4 anos ate 

aos 10, 12, 14. Este cartão tornaria os jovens sócios 

automaticamente, sem qualquer pagamento de qualquer 

cota. A aderência foi positiva, cerca de 1200 crianças 
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aderiram, a questão é se quando chegarem aos 16, 18 anos 

vão querer continuar a ser sócias, porque aí já têm que 

pagar uma cota, vai depender do gosto e da paixão que 

tenham pelo clube. (…) A medida mais básica é franquear 

a entrada da mulher no estádio (…) esta medida devia ser 

posta em prática mais vezes, porque se ela não pagar 

entrada até acompanha o marido ao jogo (…) Já chegamos 

à conclusão, como possível medida, para combater isto, 

que os jogos deviam ser ao sábado a tarde, porque ao 

domingo é o dia das pessoas passearem, é o dia de ócio.” 

 

Fomento da “mística” 

do Clube 

 

 Refere existir pouco amor a “camisola”, sendo 

que a mística já não é o mesmo que 

antigamente 

 Servir bem o clube traduz-se na mística do 

mesmo 

“(…)a mística já não é o que era. Antes existia amor 

aos clubes, agora isso já não existe, já ninguém joga por 

amor ao clube (…) Para mim mística, hoje em dia, é servir 

bem o clube em todos os aspectos e ser leal, dar ao clube, 

porque o clube também lhe dá a ele algo.” 

Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 

 Enquanto clube o Espinho é a instituição mais 

antiga da cidade, e impactou o 

desenvolvimento futebolístico da região de 

Aveiro. Além disso usufrui à cerca de 20 anos 

“Isso é uma grande certeza, é a instituição mais antiga 

da cidade de Espinho e é o clube mais antigo do Distrito de 

Aveiro, é sócio fundador da Associação de Futebol de 

Aveiro, e dedica-se ao futebol, voleibol, andebol entre 
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do estatuto de utilidade pública pelo papel 

social e desportivo que desenvolve 

 Importante referência cultural e social da 

cidade. O Sporting Clube de Espinho 

apresenta-se como cartão de visita da cidade.  

 

 

outras modalidades. É um clube que fomenta a actividade 

desportiva, é um clube que tira jogadores da rua e ocupa os 

tempos livres de centenas de jovens. Só para se ver o 

Sporting Clube de Espinho, tem acerca de 20 anos o 

estatuto de utilidade pública dada pelo Estado. (…)Quando 

se fala de Espinho fala-se de duas coisas.. Praia e futebol 

(clube), hoje em dia se calhar ate mais em voleibol do que 

futebol, mas sem duvida, que é muito importante para a 

cidade, pois como já lhe disse alguém de fora da cidade 

quando questionado com o que conhece em espinho, 

responde sempre praia e clube do espinho” 
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Anexo 20 Análise vertical da entrevista nº 2 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do 

Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de Escolaridade 

 Situação Profissional 

 

 A percepção do entrevistado é 

que vão com mais frequência ao 

estádio as mulheres para 

acompanhar os filhos. 

 Há a tendência para serem os  

idosos e alguns Jovens que mais 

frequentemente vão ao esádio 

 Os públicos são naturais de 

Espinho, na sua maioria. 

 Grande presença de sócios nos 

jogos a par dos simpatizantes 

 Há um desconhecimento do nível 

de escolaridade 

 Serão os que estão reformados 

que mais assistem aos jogos do 

clube 

“ (…) normalmente é pelas mães que acompanham os filhos nos 

treinos e por conseguinte virão mais vezes também aos jogos. (…) 

sócios mais antigos, aquelas pessoas de maior idade e uma parte das 

almas jovens que estão aparecer agora também a ver os jogos não é 

(…)a grande maioria é de Espinho sim, sócios e simpatizantes do 

Espinho (…) não faço ideia alguma, pronto, da escolaridade que as 

pessoas tenham francamente (…) grande parte é aquelas pessoas, os 

sócios mais antigos e são pessoas reformadas (…) mas também já 

vão muitas senhoras ao futebol, sim, sim.” 

 

 

 Representações  

(dos adeptos face ao clube 

e face ao estádio) 

 

 Afirma haver um grande apreço 

pelo clube apesar do Estádio 

degradado, que acaba por 

desmotivar o apoio. 

“ (...) É assim ainda há algumas manifestações claro de 

desagrado e claro sócios antigos com quem costumo partilhar, com 

grande tristeza, tal como eu, oh pah de ver aquilo degradado e a 

continuar-se a degradar.” 

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

 Percepciona-se um apoio muito 

positivo por parte dos públicos. 

 O grande apreço pelo clube é uma 

das razoes, se não a razão mais 

forte que leva os públicos a 

“ (…) Há claro, há apoio. Há um apoio positivo. Pronto, claro, 

a equipa não tendo resultados também se reflecte depois nas 

manifestações dos adeptos (…) Os poucos que lá vão têm que 
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Em “casa”  

Fora de “casa” 

 

frequentarem o estádio. 

 Pouca assistência aos jogos fora 

de “casa”, e a impressão que 

mesmo em casa não irão muitos. 

gostar mesmo do Espinho, porque com as condições que aquilo tem 

pah, sinceramente, têm que gostar mesmo (…) Fora não irão tantos, 

só mesmo aqueles que gostam e penso também que o momento que 

o clube vive não dará grande vontade em ir (… )” 

Comportamento dos 

Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência 

(acompanhados 

/sozinhos) 

 O adepto do espinho caracteriza-

se pela sua alma vareira  

 Os públicos frequentam o estádio, 

na sua maioria, sozinhos.  

 

“O adepto do Espinho é o vareiro típico e é pronto a cidade, 

uma cidade vareira, é um comportamento de gosto pelo clube, de 

alma e coração, sempre, sempre a puxar pela equipa, salvo algumas 

excepções (…) Oh pah isto é como te digo, típico varareiro. O 

árbitro é macaco, os gajos caem em cima dele né? Oh pah, pronto a 

equipa não tem resultados, não ganhas, como é normal, a equipa é 

que leva, e principalmente o treinador, é que leva sempre (…) A 

grande maioria pronto sozinhos” 

Papel da Direcção 

 Na promoção da 

afiliação e/ou afluência 

dos públicos 

 Desconhece estratégias 

promotoras de afiliação/afluência 

“ (…) É assim, francamente não tenho conhecimento (…)” 

Fomento da “mística” 

do Clube 

 

 Procura-se passar uma imagem 

sempre positiva apesar de nem 

sempre corresponder a realidade 

“(…) As pessoas falam que isto e que aquilo (…) Tentas 

sempre dar uma imagem diferente daquilo que realmente se está a 

passar, mesmo sabendo que até tem razão, mas pronto, não fazes 

passar isso. Pronto dar uma ideia diferente do clube, realmente do 

historial que tem o clube.” 
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Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 

 O entrevistado refere que o clube 

movimenta muita massa humana 

e que apresenta uma grande 

História. 

 Desempenha um papel importante 

ao nível social e cultural para a 

cidade pois tira muitos jovens de 

possíveis vícios. 

“(…) O Espinho é um clube com muitos pergaminhos e chama 

muita gente, e pronto bastante gente, as condições melhoraram, e é 

um clube, ainda na posição que esteja, é um clube com muita 

história, com muito nome (…)Sem dúvida, a nível social e cultural, 

sem dúvida. Não sei se sabe, o clube no geral atinge quase os cinco 

mil atletas, estamos a falar de todas as modalidades, por 

conseguinte, é assim, enquanto eles cá andam, se calhar não estarão 

noutros sítios, digo eu. Isto em termos sócio-culturais é um clube 

grande. 
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Anexo 21 Análise vertical da entrevista nº3 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do 

Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de Escolaridade 

 Situação Profissional 

 

 Os homens frequentam, na maioria o estádio, 

apesar de se verificar um aumento na frequência 

de mulheres nos jogos. 

 São os idosos que mais frequentam os jogos, 

apesar dos jovens atletas do clube o fazerem. 

 São da cidade de Espinho a grande maioria dos 

públicos que frequentam os jogos do clube 

 São os sócios, principalmente, os mais antigos que 

mais frequentam o estádio para assistirem aos 

jogos do clube. 

 Há um desconhecimento em relação ao nível de 

escolaridade dos públicos que frequentam os jogos 

 Há a impressão de que os públicos que frequentam 

os jogos do clube não detêm um nível alto, no que 

toca à situação financeira nem no que se refere à 

situação profissional. 

“ Penso que claramente são mais os homens do que 

as mulheres, embora as mulheres já comecem a ir mais ao 

futebol.” 

“ Na minha opinião penso que são principalmente os 

mais idosos” e “(…) os jovens atletas do clube.” 

“ (…) sem margem para dúvida que são na sua 

esmagadora maioria da cidade.” 

“(…)  diria que sem muita margem de erro são os 

sócios, principalmente aqueles mais antigos. Esses são os 

que mostram mais paixão pelo clube e mais fidelidade no 

que toca à presença no estádio para ver os jogos. 

“(…)  sinceramente não sei, não estou muito por 

dentro disso, e por isso não lhe consigo dar uma resposta 

a cerca disso.” 

“(…)  se é o que julgo, penso que são pessoas com 

uma certa humildade a nível financeiro. (…) não são 

pessoas de aparentar ter um grande nível financeiro, por 

isso digo que não serão pessoas com uma situação 
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profissional por aí além.” 

 Representações  

(dos adeptos face ao 

clube e face ao estádio) 

 

 

 

 

 

 

 Os públicos sabem, supostamente, que a direcção 

faz o melhor que pode pelo clube, e 

compreendem o facto de não ser feito mais e 

melhor. As condições do estádio não são boas, 

contudo é difícil fazer um novo ou melhorar o 

existente devido à falta de apoios. 

“(…)eu acho que a ideia que eles têm é que nós 

damos sempre o máximo de nós, tanto fora como dentro 

de campo. E quando assim, a mais não somos obrigados. 

“Sabemos que as condições não são as melhores, mas 

também não podemos fazer mais, não temos apoios nem 

privados nem públicos para remodelar o estádio, nem tão 

pouco construir um novo. 

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à 

equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

Em “casa”  

Fora de “casa” 

 

 Os públicos do Sporting Clube de Espinho 

apoiam a equipa nos bons momentos, mas 

criticam nos maus, tal como é normal de 

acontecer, segundo o entrevistado.  

 O clube é acolhedor e esforçado e os sócios 

apreciam essas características, sendo estas que os 

motivam a deslocar-se aos jogos. 

 Nos jogos em casa as assistências são razoáveis, 

a menos que o campeonato se aproxime do fim e 

as pessoas começam a ir para a praia. Fora do 

seu estádio a frequência aos jogos é muito baixa, 

“ Bem acho que é o normal. Apoiam com palmas e 

contentamento quando as coisas correm bem. (…)  Claro 

que quando as coisas correm mal, os nossos adeptos 

também criticam” 

“(…) é um clube acolhedor e que apesar de ser 

humilde é esforçado e nos directores, assim como os 

jogadores damos sempre o nosso melhor e penso que os 

nossos sócios e adeptos, em geral, apreciam isso. (…)  as 

pessoas que vão ao estádio, a sua motivação para irem 

aos jogos se centra nisso” 

“ Em casa temos assistências razoáveis, há uma 
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devido às deslocações ou ao baixo nível que a 

equipa se possa encontrar. 

afluência muito satisfatório, salvo os casos de quando o 

campeonato está acabar e as pessoas preferem ir para 

praia.  Fora, hoje em dia, não conseguimos levar muita 

gente, porque ou as deslocações são grandes ou porque a 

equipa não esteve a grande nível e por isso se calhar os 

sócios não fazem esse esforço.” 

Comportamento dos 

Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência 

(acompanhados 

/sozinhos) 

 Os públicos do Sporting Clube de Espinho, são, 

de uma forma geral, públicos que vibram com o 

jogo e funcionam muito na base dos impulsos. 

 Os adeptos deslocam-se ao estádio na companhia 

de pelo menos uma pessoa, excepto alguns 

sócios mais antigos e apaixonados que se 

deslocam sozinhos aos jogos. 

“(…)um adepto que vibra muito com o jogo e por 

isso reage conforme os impulsos. Isso refere-se tanto à 

equipa como com o árbitro, por exemplo.” 

“Penso que a maioria o faz acompanhado nem que 

seja por uma pessoa. Claro que há aqueles sócios mais 

apaixonados e mais antigos que não se importam de ir 

sozinhos ou até fazem mesmo questão de irem sozinhos” 

Papel da Direcção 

 Na promoção da 

afiliação e/ou 

afluência dos 

públicos 

 Apesar de actualmente o clube não ter nenhuma 

estratégia para estimular a afiliação num passado 

recente tinham um cartão tigre que estimulava os 

jovens atletas a frequentarem os jogos do clube 

sem pagar, para motiva-los à afiliação no futuro. 

Por outro lado, também na captação de mais 

públicos aos jogos não há uma estratégia 

“(…) de momento não. Mas no ano passado ou há 

dois anos tivemos o cartão tigre, (…) Basicamente 

estimulava os jovens a virem para as camadas juvenis e 

com esse cartão podiam entrar no estádio sem nada pagar. 

(…) quando chegassem a idade adulta se calhar estariam 

mais motivados a tornarem-se sócios do clube. 

“ A resposta acho que é não. (…) admito que 
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definida, mas admite que deveria haver, 

nomeadamente captar mais público feminino.  

devíamos (…)  também tentar atrair mais mulheres e mais 

pessoas na casa dos 30, 40 anos que é o que acho que 

mais falta nos jogos.” 

Fomento da “mística” 

do Clube 

 

 Subsiste a ideia de que o clube já alcançou 

conquistas importantes no passado e que o papel 

dos directores, para que as conquistas e vitorias 

voltem, é fundamental. 

“ Olhe eu tento sempre ao serviço do clube fazer o 

meu melhor, (…) Estou há muitos anos neste clube e sei 

o que já conseguiu alcançar no passado, (…) os nossos 

adeptos estão famintos de conquistas e de alcançar os 

feitos do passado, por isso penso importante o papel que 

cada director desenvolve no clube nesse sentido.” 

Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 

 O clube é vista como a instituição desportiva 

mais importante da cidade, já que as camadas de 

formação têm alcançado bons resultados, por 

exemplo. 

 O papel do clube na cidade é inquestionável, 

porque é desenvolvido um bom trabalho social 

no mesmo. É um clube que atribui muita 

importância às notas escolares dos seus jovens 

atletas, o que contribui para as suas formações. 

“Tenho a certeza que o Sporting Clube de Espinho é 

a instituição desportiva mais importante da cidade, com 

respeito a outras instituições claro. (…) continuamos a ter 

um papel importante, nomeadamente nas camadas jovens, 

onde temos alcançado bons resultados.” 

“Sim, é inegável. Desenvolvemos um bom trabalho, 

penso eu, a nível social e a nível de relações humanas. 

(…) as nossas escolas de formação são autênticas escolas 

de vida, damos muita importância aos resultados 

escolares dos nossos atletas e tentamos acima de tudo 

formar homens.” 
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Anexo 22 Análise vertical da entrevista nº4 

Categorias Síntese Excertos 

Caracterização do 

Público: 

 Sexo 

 Idade 

 Naturalidade 

 Afiliação ao Clube 

 Nível de Escolaridade 

 Situação Profissional 

 

 São mais homens que frequentam os jogos do 

clube 

 Os idosos são a faixa etária que mais frequenta o 

estádio 

 O grosso dos públicos dos jogos do clube é 

natural da própria cidade. 

 Apesar de alguns indivíduos frequentarem os 

jogos apenas pela visualização de um jogo de 

futebol, a maioria dos públicos são constituídos 

pelos sócios. 

 Há a percepção que os indivíduos com o 9º ou no 

máximo 12º ano, são os que mais regularmente 

frequentam os jogos do clube. 

 Os reformados e os trabalhadores por conta de 

outrem são, na opinião do entrevistado, os que 

mais presenciam os jogos no estádio. 

“(…) no Espinho e penso que à semelhança do que 

acontece nos outros lados são os homens que mais 

frequentam os jogos.” 

“ Sem muita margem de erro penso que são os 

idosos que mais frequentam o estádio, apesar de com 

muita satisfação verificar que cada vez mais os jovens 

sentem-se atraídos pela vinda ao estádio.” 

“ Inequivocamente que são pessoas da cidade que 

mais assistem ao jogos no nossos estádio. Penso que o 

que acontece em alguns casos de pessoas que possam vir 

de outras localidades é só mesmo família dos atletas e 

pouco mais.” 

“(…) são os sócios que mais frequentam os jogos, 

mas não posso deixar de referir que cada vez mais temos 

pessoas que apesar de não terem qualquer vinculo ao 

clube, por vezes gostam de vir ver futebol ao nosso 

estádio. 

“ Diria que provavelmente não terão mais do que o 
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9º ano ou 12º. Porque (…)  são os mais idosos que vêem 

ao estádio e nós a partida sabemos que não detêm grande 

nível de escolaridade.” 

“ São sem duvida os reformados que mais assistem 

aos jogos. (…) Penso que a grande maioria são 

trabalhadores por conta de outrem, os que não são 

reformados claro.” 

 Representações  

(dos adeptos face ao clube 

e face ao estádio) 

 

 

 

 

 

 Os adeptos do clube, os mais antigos, 

presenciaram muitas conquistas do clube e não 

esquecem isso o que faz com que não deixem de 

apoiar o clube. Por outro lado, o estádio não tem 

as melhores condições e ninguém está satisfeito 

com essa situação. 

“(…) nasceram aqui, viveram os melhores tempos 

da história do Espinho, principalmente os mais antigos, 

(…)Por isso, eu acho que é a não perda de memória que 

faz com que eles se identifiquem com esta instituição.” 

“Não será a melhor com certeza. Penso que 

ninguém, nem nós mesmos, enquanto direcção estamos 

satisfeitos com as condições actuais do nosso recinto. 

Precisávamos de um estádio novo”. 

Apoio ao Clube: 

 Tipo de apoio à equipa 

 Motivações 

 Assistir aos jogos: 

Em “casa”  

 .Os públicos do Sporting Clube de Espinho 

revelam manifestações apaixonadas acima de 

tudo, optando por uma postura muito 

interventiva durante os jogos. 

 Os adeptos deslocam-se ao estádio por 

“ Manifestações apaixonadas acima de tudo. O 

público, em geral, é muito interventivo e apaixonado 

pelo jogo e pelo clube. Por vezes, quando estão a gostar 

do jogo, não se calam durante os noventa minutos” 

“(…) a motivação que mobiliza estas pessoas a 
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Fora de “casa” 

 

reconhecerem a história do clube e por 

reconhecerem que é um clube do povo. 

 Apesar da afluência de públicos já ter sido 

melhor, em casa continua a ser razoável. Fora a 

questão é mais delicada devido à quase total 

falta de apoio.  

comparecerem ao estádio é saberem a história deste 

clube, é saberem que este clube é um clube do povo, é 

um clube que já conquistou coisas bonitas no passado, 

diria eu que é um monstro adormecido 

“Já foi melhor do que é, tanto em casa como fora. 

Mas pronto, em casa ainda é razoável, porque os mais 

fiéis não deixam de vir ao nosso estádio. Fora, a questão 

é mais complicada porque não temos apoio praticamente 

nenhum(…)” 

Comportamento dos 

Adeptos 

 Reacções do Público 

 Assistência 

(acompanhados 

/sozinhos) 

 Os públicos do clube são compreensivos, 

excepção nos momentos em que a equipa está 

mal. 

 Não há um padrão muito definido, uns preferem 

assistir aos jogos sozinhos, outros preferem 

acompanhados.  

“Para com a equipa os adeptos são compreensivos, 

normalmente quem paga é o treinador. Mas se algo corre 

mal criticam, o que não deixa de ser normal.” 

“Depende muito. Alguns preferem vir sozinhos, 

outros preferem vir acompanhados. Acima de tudo 

(…)quem vem é porque gosta e porque nunca se esquece 

o que é este clube” 

Papel da Direcção 

 Na promoção da 

afiliação e/ou afluência 

dos públicos 

 .O entrevistado refere que levam a cabo 

conversas informais com as pessoas para tentar 

persuadi-las a tornarem-se sócias do clube e a 

comparecerem no estádio. Aproveitam, também, 

“(…)  não temos assim uma estratégia propriamente 

dita. O que nós fazemos por vezes, é sempre que se 

proporcione tentamos falar com as pessoas para se 

tornarem sócias do clube, que gostem do clube, 
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o intervalo dos jogos para vincar e expandir essa 

mesma situação.  

.  

essencialmente, e tentamos estimula-las a frequentarem 

os jogos do Espinho,(…)  Por vezes aproveitamos os 

intervalos dos jogos para no altifalante aludirmos e 

pedirmos para virem sempre ao seguinte e tentar trazer 

mais pessoas consigo.” 

Fomento da “mística” do 

Clube 

 

 Ideia de que o fomento da mística passa por 

mostrar aos sócios e apoiantes que não é só de 

vitórias que o clube tem de viver. O apoio dos 

públicos em qualquer circunstância é crucial 

para (re) erguer a mística do clube. 

“ Tento transmitir às pessoas que não são só nas 

vitórias que se vêem os verdadeiros adeptos, é sim nas 

derrotas que se vêem os verdadeiros espinhenses. (…)  e 

tento afirmar, junto deles, a ideia de que só com o apoio 

incondicional deles, a mística poderá vir novamente ao 

de cima.” 

Papel Social do Clube 

 Face ao Desporto 

 Face à Cidade 

 O clube é a instituição desportiva de maior 

dimensão da cidade e obtém bons resultados nas 

modalidades desportivas como é o caso do 

Voleibol.  

 É de notar que o Sporting Clube de Espinho é 

considerado instituição de utilidade pública, por 

isso é importante. Além disso, é uma instituição 

que promove actividade e consequente 

desenvolvimento para a própria cidade.  

“Nós, Sporting Clube do Espinho somos a 

instituição desportiva de maior dimensão da cidade e só 

por isso temos responsabilidades para com o desporto 

local. (…) somos campeões nacionais de voleibol por 

exemplo, mas noutras modalidades também obtemos 

bons resultados(…)” 

“Penso que sim, (…)Somos uma instituição de 

utilidade pública, logo por aí vê-se o clube que somos. 

Em tempos mais antigos, quando se falava da cidade de 
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espinho, falava-se logo do clube do Sporting Clube de 

Espinho. (…) na minha opinião somos uma instituição 

que promove actividade e de certa forma algum 

desenvolvimento para o município.” 
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